
A SZABAD RÁDIÓK MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE 
1992. Tavaszán a Toldi moziban hatá
rozta el a Civil Rádiózásért Alapít
vány, a FIKSZ Egyesület, a Tilos Kul
turális Alapítvány és néhány magán
szcmé.ly, hogy megalakítja a Szabad 
Rádiók Magyarországi (SzRMSzr) el
nevezésű egyesületet. A szervezetet a 
kiváló szociológus, Bajomi Lázár Cuy 
vezette, akinek tragikus halála óta há
rom tagú ügyvivői testület - Péterfi 
Ferenc, Pósfoy Péter, Simó György -
irányítja a munkát. J\ napi ügyeket 
legjobban Péterfi Ferenc ismeri: őt 
kérdeztem arról, hogy bár a SzRMSz 
volt a legelső hazai rádiós tömörülés, 
mégis lényegesen kisebb a taglétszá
ma, mint a Helyi Rádiók Országos 
Egyesületének. 

- A SzRMSz olyan tagrádiók egye
sülése, amelyek nem közszolgálatiak, 
mert műsoraik nem mindenkihez 
szólnak, és nem is kereskedelmiek, 
mert gazdálkodásuknak - nevezhet
jük ezt akár kényszergazdálkodásnak 
is - nem a nyereség elérése a célja, ha
nem a működőképesség fenntartása, 
a műsorszolgáltatás fejlesztése. Min
den olyan esetben, amikor az ered
mény nem mérhető olyan könnye
dén, mint a pénzbeli nyereség, érthe
tő módon nem túl nagy a tolongás. 
Ráadásul nagy elszántság szükséges 
ahhoz, hogy ne azért hozzunk létre 
egy rádiót, mert abból akarunk élni, 
hanem azért mert mondandónk van, 
s ennek érdekében rengeteg önkéntes 
munkát vállalunk. A társadalmi han
gulat nem kedvez az ilyen elhatározá
soknak, „korszerűtlen" amit csiná
lunk. Sokszor csodálkoznak is azon, 
hogy ingyen milyen sokan hajlandók 
rádiózni. Mintha az lenne furcsa, 
hogy valaki nem pénzért szeretke
zik ... Mint annyi mindennek, az 
ilyenfajta rádiózásnak sincsenek ha
gyományai - mellesleg nemcsak ná
lunk, hanem a fejlett tőkés országok
ban szintén a közösségi rádiózás a 
legmostohábban kezelt tömegkom
munikációs forrna. Ennek ellenére pl. 
1997-ben is két új taggal lettünk gaz
dagabbak. Egyikük a Média az embe
rért Alapítvány, Budapest III. kerüle
tében szeretne kerületi, szomszédsági 
rádiót csinálni, ami azért újszerű, 
mert a már működő budapesti rádiók 
- a CIVIL, a FIKSZ, és a Tilos - nem te
lepülési, hanem más szempontok 
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alapján szerveződtek. A másik rádió 
az őrségben indulna meg magyar, 
szlovén és német nyelven. 

- Mi ltiányzik az új rádiók indrtlásd
ltoz? 
-Köztudomású, hogy késik a mé

diatörvény végrehajtása. Ez azonban 
nem indokolja azt, hogy az ORTT ide
iglcmes pályázatokat sem ír ki. A kö
zösségi rádiók ugyanis ezek segítsé
gével, legfeljebb 1 hónapig érvényes 
szerződéseket kötve próbálhatnák ki, 
képesek-e működni. S ha nem, ez 
nem kerülne nekik milliókba. 

- A lelkesedésen kivril mi a közösségi 
rádiók hajtóereje? 
- Ugyanaz, mint bármilyen alkotó 

tevékenységé: az önkifejezés vágya. 
Az a tudat, hogy egyénibb lehetek, 
mint a sok egyforma kereskedelmi rá
dió kiglancolt slágervilága, és közvet
lenebb, mint a közszolgálatiak hivata
loskodó nagymama stílusa. Vagy az 
azonnali visszajelzés, a hallgatói tele
fonok formájában. 

- Igen, de a versírríst bármikor abba le
het hagyni: ha egy film nem készül el, 
akkor sem omlik össze a világ: dm ha az 
önkéntesek 111eg1mjrík a rrídiózríst, vagy 
egyszeriíen elfárndnak, leáll a rádió. 
- Nem jellemző, hogy műsorkészí

tóink megunnák ezt a változatos szó
rakozást. S6t, aki új tagként jelentke
zik, annak bizony meg kell harcolnia 
az új músoridőért. Aki pedig elfáradt, 
vagy gyengébb, mint amit a rádió 
többi munkatársa elvár, annak más 
feladatot kell találni. Ez az adott rádió 
vezetőségének a felelőssége. 

- A közösségi rádiókban olyanok is szó
hoz jutnak, akik más 111ódo11 nem nyil
váníthatnak véleményt. De nem szo
rulhatnak-e ki éppen a komnnmikációs 
szempontból luilrá11yos helyzel1íck a 
rádiókból is éppen azért, mert nagyon 
sok törvényi és be/só clóirrís11ak kell 
megfefe/niiik? 
- A SzMRSz-hoz tartozó, szűkebb 

értelemben vett igazi közösségi rádi
ók (ez kevesebb, mint a taglétszám: a 
budapestiek mellett a debreceni Szól 
a Rádiót, a derecskei Rádió Derecskét, 
a pécsi Publikum Rádiót, a szombat
helyi Szóköz Rádiót soroljuk ide ) az 
engedély birtokában hamarabb kezd
tek működni, mint a hatalmas tóke
háttérrel rendelkező kereskedelmi rá
diók, és műsorszerkezetük is köze-

lebb áll a vállalathoz, mint mondjuk 
bármelyik budapesti kereskedelmi 
rádióé. Ez azt jelenti, hogy szakmán 
mást értünk, mint amire a hivatal 
gondolt, s hogy ezt a szakmát különö
sebb előképzettség nélkül is el lehet 
sajátítani. Ha valaki személy szerint 
gyengébb, annak persze segíteni kell. 
Világossá kell viszont tenni azt is, 
hogy akinek nincs különösebb mon
dandója, annak ezekben a rádiókban 
sincs keresnivalója. Aki pedig az 
adott rádió szellemiségétől, arculatá
tól eltérő módon kíván rádiózni, az 
keressen magának másik rádiót. Vagy 
csinálja meg a sajátját. Például kábe- , 
len, mindaddig, amíg nincs más lehe
tőség rá. 

- Könnyen beszél az, akinek már van 
rádiója, mert vala'1o~;mi összeszedte 
rtí a pénzt. Ha nincs, va~; kevés a rek
lám, akkor mibo'1 lehet kifizetni a beren
dezések árát, a közüzemi díjakat stb.? 
- Bár könnyen beszélhetnénk. E rá-

diók minimális költségvetéssel dol
goznak. Eddig a legnagyobb támoga
tást külföldi, illetve nemzetközi szer
vezetek - Soros Alapítvány, Európai 
Unió Phare-program, Hálózat a De
mokráciáért, külképviseletek - adták, 
s büszkék vagyunk arra, hogy e szi
gorú feltételeket támasztó pályázato
kon tagrádióink eredményesen vet
tek részt. Ugyanakkor elgondolkod
tató, hogy e pályázatokon a SzMRSi
hoz nem tartozó rádiók vajon miért 
nem indultak? 

A hazai pályázatokon nyerhető 
összegek általában lényegesen kiseb
bek, a váJlalkozói szférának - egy-két 
kivételtől eltekintve - pedig nincs 
szüksége még ránk. Mindenesetre 
egyrészt folyamatosan kutatjuk a for
rásokat, másrészt igycks.zünk leal- -
kudni a „füstadókat". Orvendetes, 
hogy mind a l lll~ mind az ORTT 
partnernek tekint minket, és ennek 
van kézzelfogható eredménye is, pl. a 
frekvenciahasználati díj eltörlése. ( 
Amit azonban kérelmezni kell, s en
nek módja nem világos. ) Célunk az, 
hogy a közösségi rádiók állami nor
matív támogatást kapjanak, hogy 
végre megnyíljon a Músorszolgálta
tási alap, s ha arra gondolunk, hogy 
mekkora a közszolgálati médiumok 
évi költségvetése, akkor a mi igénye
ink hibahatáron belül vannak. 

MÉDIA HUNGÁRIA 1998/1 
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Sok üzletben helyi rádió szól 
Feljövőben a városi kereskedelmi adók 

Az utóbbi két évben számottevően 
megnőtt a v6rosi rádiók hallgatottsá
ga: ma már a helyben lak6 felnőttek 40 
sz:úaléka naponta figyeli mlilorukat. 
Sokat javult a szerbszt6ségek teclml
kal felszereltsége és az ott dolgozók 
szaktudúa. A közönség a helyi esemé
nyekr61 gyorsan hírt adó, rugalmas 
program.szerkesztést kedveli. 

A helyi rádiók a kilencvenes évek ele
jén indultak - egyik-másik kal&zadóként 
-, majd a frekvenciaelosztás után, 1995-
től már engedéllyel m6ködnck. Jelenleg 
50 városban csaknem 80 - zömében ke
reskedelmí - rádió üzemel. A Dunántúlon 
kevesebb, az ország keleti felében több az 
adó, mert a nyugati országrészben keve
sebb frekvenciát tudtak kiosztani. 

Nemrégiben húsz városban kérdezték 
meg a 15-54 éves korú lakosokat rádió
hallgatási szokásaikról a Szonda Jpsos és 
a Gfk Hungária piackutató szakemberei 
az ARBO Hu.ogária Mullimédia Kft. 
megbízásából - tudtuk meg az utóbbi cég 
marketingigazgatójától, Makó Csabától. 
(A cég az ARBO multimédia-értékesítő 
nemzetközi hálózat magyarországi tagja, 
nálunk elsősorban helyi rádiók reklámér
tékesítésével foglalko?ik.) A válaszokból 
kiderült, hogy sokkal többen hallgatják 
ma a helyi rádiókat, mint két évei ezelőu. 
Napo.nta átlagosan 40, hetente 60 száza
lékos a hallgatótáboruk. (Azaz a megkér
dezeuek 40 százaléka napon.la, 60 száza
léku.k heten.te legalább egyszer a helyi rá
dió hullámhosszára csavarja a keresőt.) 
Van olyan város - Cegléd -, ahol a heti 
hallgatottsági arány 82 százalék, a 15-25 
éves korosztály körében pedig 90 száza
lék fölöui. Főleg délután hallgatják a he
lyi rádiókat, de - hason.lóan az országos 
adókhoz - reggel is gyakran. 

Az ebn61t öt évben sokat fejlődötl a 
technikai felszereltség, egyre több a digi
tális stúdió, a reklámanyagot interneten 
tudják fogadoi. Emelkedeu a műsorok 
színvonala is, egyre több a képzeti mun
katárs, nemritkán a fővárosból hívnak 
szakembereket Ha bánnilyeo esemény 
van a városban, a rádiósok gyorsan a 
helyszfure érkeznek. Közvetlen kapcsa-

NAPI ÉS HETI HALLGATOTISÁG 
A 15-54 ÉVBLAKOSSÁG KÖRÉ8EN1 

(százalékban) 

V6roe N09I -86k6sclabil 68 80 
~ 64 82 
Oebnlc:en 56 70 „_ 

61 83 

~- 48 76 
G)6" 32 49 
~ 55 71 
K~ 29 47 
MJalollc 62 76 

~ 24 47 - 27 45 
"61dNa-"n 39 57 
5op<on 30 58 

S2'tfed 34 56 
Sdkesfel*Wr 33 55 
~ni 61 74 - 37 57 
Tlflll>lin„ 24 49 
~ 25 45 

18 33 
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REKLÁMKÖLTÉS 
A RÁDIÓS PIACON 199HAN 

Országos keresl<edelml 
Közszolgálati rádiók rádiók ésJwe!ltus 
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latban vannak a hallga1ós4ggal, és ez ru
galmassá teszi a szerkesztést Megjelen
tek az úgynevezett kirakatrádiók is, ame
lyek úgy m(lködnek, hogy a mllsorvezető 
egy áruház kirakatában ül. Dyen gyakorla
lot vezetett be például az egri Rádió 7 adó. 

Mészáros Zoltán, a Helyi Rádiók Or
szágos Egyesületének elnöke adatai sze
rint tavaly a teljes reklámköltség S,l szá
zalékát költöUék országosan rádiós rek
lámra. Ez az 1997-es 4,5 százalékhoz k~ 
pest enyhe növekedést mutat ugyan, 
nemzetközi összehasonlításban azonban 
nagyon alacsony arány. Más adatok sze
rint az 1997. évi rádiós köl~s nyolc, a ta
valyi hat százalék körül volt. 

Nem más a helyzet a helyi rádiók rek· 
lámbevételét tekintve sem: a naponta ni· 
diózók 20 százaléka helyi rá.diót hallgat, a 
rádiós reklámoknak mégis csak öt száza
léka kerill ide. - Ezen lehet vtltoztatni 
megbízható kutatási credméoyekkeJ, 
amelyek meggyőzbetik a hirdetőket, 
hogy adott esetben a célcsoportjukat job
ban elérhetik a helyi rádiókon keresztül, 
mint valamelyik országos adón - érvel az 
érdek.szövetség vezetője. 

Az elmúlt tíz évben nemzetközi ten· 
denciává vált a helyi médiák szerepének 
növekedése. Mindazonáltal még Nyugat
Európában is nagyok a különbségek; pél
dául Ausztriában csak tavaly tavasszal io-
4!!Jtak hel.xi_ rádiók, Olaszországban vi
sz.mlmát tíz éve mtlködoek. 
· A győri BMC Rádió ügyvezető igaz
gatója, Ring Ferenc szerint a helyi rádiók 
is megérezték, hogy olcsóbb lett a tév~ 
reklám, !gy kevesebb jut a helyieknek, 
mert az országos hirdetők most már a ke
reskedelmi tévéket választják a nidiók 
helyett. A győri igazgató véleméoye sze
rint 1~12 jobb helyzetben lévő - tehát 
ballgatottabb - helyi nidióbao leadott hír· 
detés ér annyit, mini egy országos rádió
ban közölt reklám. Az i~n a BMC hirdo
tési bevétele kevesebb a tavalyiotl, mert 
az 1998-bao megoyitott áruházak befe
jezték bevezctó rekl"'1kampányubt, az 
idéo már nem hirdetnek. 

A !Udió 88 Szeged januárban kapott 
önálló frekvenciát. Ez alatt a rövid idő 
alatt helyben elérték a Sláger !Udió hall
gatottságát, de ezzel oem elégszenek 
meg, céljuk a Dao.ubius ballgat6ioalc el
csábítása - tájékoztatta lapunkat Nagyni 
Grundic Erika kereskedelmi igazgató. 
Reklámbevételük jelentősen nőtt, már 
nem veszteségesek. Saját helyi felméré
sük szerint 30 üzletből 23-ban a Rádió . 
88 szól. 

MolW:sl E.dit 
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A harmadik típusú 
rádiózás 
Debrecen (HBN - Vá. F.) - Az elmúlt hét 
végén rendezte meg évi elsö közgyűlését a 
Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 
(Szarámaszer). A Kunbábonyban megrende
zett találkozó egyik momentuma, hogy a már 
korábban megválasztott Péterfi Ferenc (Civil 
rádió) és Simó György (Tilos rádió) mellett 
Giczey Péter (Szóla rádió) lett a Szarámaszer 
új ügyvivője. 

- A kinevezést a Szóla rádió elismerésének 
is tekintem. A visszajelzések ugyanis igazol
ják, hogy Debrecen első közösségi rádiója ele
get tesz vállalt feladatainak, annak, hogy a vá
ros több száz civil szervezetének kommuni
kációs csatornája legyen. E szép megbízás a 
rádiób11n munkálkodó mintegy félszáz önkén
tes lelkiismeretes munkájának az elismerése is 
- tájékoztatta a Naplót a frissen megválasztott 
ügyvivő. 

- A kö:gyúlésen miről esett még szé? 
- Sor került egy szak.mai találkozóra is, ahol 

a közösségi szabad rádiózás múfaji sajátossá
gait járták körül a tagrádiók munkatársai. E 
programot az Európai Unió támogatta, amit 
azért is illik megjegyezni, mert köztudottan a 
közösségi rádiók nonprofit módon működnek. 

- Bi:tntó jővö elé teki11t1mek n szabad rádiók? 
- A közfelfogás, sót a törvényi szabályozás 

egyelőre két különböző típusú rádiót ismer, a 
közszolgálatit és a kereskedelmit. Ettől függet
lenül látszik az, hogy van igény az ilyen típu
sú rádiózásra, hiszen az ország minden szeg
letében találhatunk közösségi rádiókat. A Sza
rámaszer azt szeretné, ha nagyobb teret tudna 
nyerni ez az úgynevezett harmadik típusú rá
diózás, aminek azok a legfőbb sajátosságai, 
hogy itt a műsorokat készítő emberek valóban 
elmondhatják szabad véleményüket abban a 
formában, ahogy ók gondolják. A biztató jö
vót abban is látom, hogy a szinte nevetsége
sen kicsiny müködési költségvetésünk ellené
re talpon maradtunk. 

- Milyt•ri fefndatot kapott n Sznrtfmnsurto?? 
- Az 1998·ra tervezett szakmai találkozók 

összeg7.ésckérpen több kollégámmal együtt 
egy kiadvimyon dolgozunk, amely arról szól, 
melyek a magyar közösségi rádiózásnak a ta
pasztalatai és sajátosságai. 

- Melyek M'lgytlllm>"":Jig legrégebbi kö:.össégi rátliói! 
- Hivatalosan 199-1-95-ben indultak az elsó 

ilyen rádiók. Az elótörténethez tartozik az is, 
hogy néhányan tiltakozásul amintt, hogy a ha
talom nem volt hajlandó kiosztani a frekven
ciákat, kalózrádióként kezdték. Itt példaként 
megemlíthetném a budapesti ós Tilos rádiót, 
amely aztán a Civil, Fix, és más rádiókkal 
egyik alapítója lett a Szarámaszernek. 

Máia ható római~~ 

I 

A 90 éves 
Kossuth Ferenc mü 
SANOOR HEU~NA 

Debrecen (HBN) - „Az évfordulé 
ünnepségek igazi értelme anna 
tudatosítása, hogy van üzenete a 
ma materünk küzdelmes kilenc é' 
tizedének a ma diákjai, tanára 
szülei számára, sőt sok általánc 
sítható tapasztalattal tudnak szo 
gálni az oktatásirányítás, a szal 
képzés felelős tényezőinek isH 
hangzott el Kárpáti László igazg; 
tó ünnepi beszédében április l-jé1/ 
a kilencvenedik születésnapj; 
ünneplő Mechwart András-ké 
zépiskolában. 

Az eltelt időről - érdeklódésünl 
re - az igazgató a következőket m1 
sélte. 

A 19. század közepére alakulta 
ki az első ipari iskolák, Magyaroi 
szágon a középfokú ipari oktatás t; 
valy ünnepelte 125 éves fennállásá 
Városunkban 1908. június 13-án rer 
delte el Kossuth Lajos fia, az akkc 
ri kereskedelemügyi miniszter 
fémipari szakiskola megalapftásá 
Az iskola céljának ,, ... szakképze 

„Akkor va~ 
A Havasi Gyopár l 
PASZTOR-8ALOGH JUDIT 

Debrecen (HBN) - A Havasi Gy 
pár Rend a Romániai Pedag 
gusszövetség legmagasabb kitü 
tetése, melynek két fokozatán)• 
talában a kiemelkedő szakmai t 
vékenységet végző tanárok, iskol 
igazgatók életművét ismerik el. 1 
év februárjában rendkívüli díj; 
adás keretében ~gy debreceni e 
vos, Szendrey Gábor vehette 
Szovátán a Havasi Gyopár Rer 
legmagasabb fokozatát . 

Szendrey doktor igazságkere 
humanistának vallja magát, világr 
zetét a szülői házból hozta: gyc 
mekkora óta vállalja református 1 
tét. Közel tíz évvel ezelőtt tali 
rá élete jelmondatára, amikor 
marxista egyetem valláskritikai kt 
zusán egy bibliai idézeten aka 
meg a szeme: „Tedd meg, ami szá 
dékodban áll, mert veled van az 1 
ten". Családi kötelékei, gyermekk 
~" 6c: ic:knl:ói Frci1>lvht>7 f1i7ik . b 
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om,. piacvita, lakásügyek 
kerületi polgármester életszínvonalról és fejlődésről 
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mehetne, és szeretné megtartani száz
százalékos tulajdonjogát. Továbbá létre
hozott a felújítási munkákra egy sz;íz
százalékos önkormányzati tulajdonú 
kft.-t. A cég első feladata, hogy negyed
éven belül terjessze a képviselő-testület 
elé az engedélyezési, üzleti, költségveté
si és finanszírozási tervet. Természete
sen ebbe a piaci kereskedőket is szeret
nénk bevonni. 

-Ha elenyésző százalékban is, de e/
a.dtok már tulajdonjogokat a mosJa11i 
piacon. 

- Nem vitatja senki, hogy a piac 
földterülete az önkormányzaté. Húsz
nál kevesebb kereskedőnek van saját 
pavilonja. Elsőként velük szeretnénk 
megfelelő gazdasági konstrukcióban 
megállapodni. 

TÓTH J ÓZSEF 

1950-hen született Budapesten, azóta a 
Xlll. kerületben él. 
1990-ig diplomát szerzett a Politikai. a 
Külkereskedelmi, valamint a Kereske
delmi és Yendéghítóipari F6i~kol<ín, 
doktori disszertációját vállalati l'traté
giatervezésből írta. 
1968-tól 1994-ig dolgozott az Elzettben, 
'.1Z ifjúsá~i. é:._ s~:~ozg_al?mban, -~s ~olt 

1995-ben átvette az önkormányzatt61 a 
cég, és befizetőket toborzott <r majdani 
társasházhoz. A vállalkoz6k azonban 
kér éve leállították az építkezést. Ha
so11l6 törtélll néhány éve a Szent Lász-
16 utcában is. 

- Csak ez a két épület került előtér
be, és nem az a tíz, amely rendben el
készült. Persze olt is voltak gondok, az 
önkormányzat és a leendő lakók azon
ban együtt oldották meg a problémát. 
Visszatérve a kérdésre: nem érte az ön
kormá nyzatot vagyonveszteség a 
Dirav-telken. A lakókkal együtt aktív 
szerepet vállalt az önkormányzat a cég 
felszámolásában. Érdekünk, hogy a la
kások felépüljenek, ezért a felszámoló
tól visszavásároltuk a terepet a rajta lé
vő másfél :,zintes épiilettel. Meghírdet
cük a területet, sőt több céget ösztönöz
tiink arra, hogy pályázzon. A képvise
lő-testület júniusban dönt. 

- És mi lesz a reménybeli lakók pén
zével? 

- /\ felszámolás során pénzükhöz ju
tottak a lakók. 

- A befizeteu összegnek csak bizo-
nyos hányadát kaphatták vissza. 

- Erről nem az önkormányzat tehet. 
-A Szent Ltísz/6 utcai ház? 
- Az nagyobb gond. Kilenc megol-

cl;ísi javaslattal álltunk eló, a felszámo
lás volt az egyik. A lakók viszont csak 
azt tudják elképzelni, hogy az önkor
mányzat fejezze be az építkezést. Ez 
körúlbelül félmilliárd forintot jelente
ne. ennyi nincs. Ilyen méretekben egy 
kcrülcli önknrm:inyzat nem tud vállal
kozni. Másrészt közpénzeket nem le
het így adományozni. 

-Akkor mi lesz? 
- 1:írgyalás és bíróság. 
- Két 11ugybemházás is érinti a kerii-

letet: a D1111a Plaza mögötti tér és a 
Nyugati City Cewer. 

- Noha a Nyugati City Center a ha
todik kerületben épül, bennünket is 

• • „ ' ·-~- ·-----1.. - -. .ie_ ... 

Szabadok az éterben 
Az úgynevezett Szabad Rádiók Ma
gyarországi Szervezete 1992 óta mű
ködik. Minapi sajtótájékoztatójukon 
bemutattak egy rádióaJapítók számá
ra készült segédkönyvet, melJyel kis, 
közösségi rádiók létrehozására szeret
nének ösztönözni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Három budapesti, működő nonprofit 
rádió - a Civil, a riksz és a Tilos - vesz 
részt. karöltve néhány humán alapít
vánnyal és jelenleg nem sugárzó, kis 
adóval a Szabad Rádiók Magyarorsz:ígi 
Szervezete munkájában. 

Sajtótájékoztatójukon a Civil rádiós 
Péterfi Ferenc, az egyik ügyvivő el
mondta, hogy támogatnak minden 
olyan szűkebb rádiózási formát, példá
ul a kábelrádiózást, amely kisebb kö
zösségek (művelődési intézmények, 
egyetemek, civil szervezetek, települé
sek stb.) megszólalására alkalmas, bár 
tudomásuk szerint kábel rádió most épp 
nem működik Budapesten. (Mi 
egyébként úgy tudjuk, hogy a xvm. 
kerületi Dongó üzemel.) 

Segítik azokat a törekvéseket is, 
amelyek mostanában tapasztalhatók 
nem nyereségérdekelt, közösségi rádi
ók alapítására. Éppen ezért kiadtak egy 

kis tanácsadó könyvecskét Szabadon 
~írnruel. főleg azok számára, akik rá
dióalapításon törik a fejüket. Ebben 
igyekeznek meghatározni a műsorszol
gáltatási típusokat, a közszolgálatit , a 
kereskedelmit, de legfőképpen a közös
ségit, melycl „harmadik típusú rádió
ként" is definiálnak. 

A közösségi, avagy szabad, harma
dik típusú rádió nem akar mindenkihez 
szólni, egyszerűen csak jelen lenni az 
éterben. Ilyen szempontból a demokrá
cia felelőssége is a szabad rádiók léte -
mondta Péterfi. 

Alapításuk azonban a médiatörvény 
bevezetése óta bürokratikus akadályok
ba ütközik, az ORTT nem pályáztat meg 
számukra elegendő frekvenciát, pedig 
szerintük volna elegendő hely az éterben 
- kalózadók például találnak szabad hul
lámot. Mintha félnének a közösségiek
t61, bizalmatlanok velük. Az egy hónap
pal ezel őtt meghirdetett szűz frekven
ciák köziil is csak egyet szántak a non
profitoknak Budapesten. 

Kérdésünkre, hogy hányan hallgat
ják a szabad rádiókat a fővárosban, 
Péterfi Ferenc a következő választ adta: 
a 98,0 MHz-re zsúfolt három budapesti 
rádiót egy évvel ezelőtt hetente 12-18 
ezren hallgatták. Azóta nem készült fel
mérés. 

HELYI ÉS KÖRZETI RÁDIÓK BUDAPESTEN ÉS PEST MEGYÉBEN 

A rádió neo.oe SzékhefY11 FrekvenclíJ1 (MHz) Adásldefe 

Flksz Rádió ~est 98.0 vasárnap. hétfő. kedd 10- 22 
nlosRádió Budapest 98.0 22-10 
CMIRádió Budapest 98.0 szerda. csutörtök, péntek. swmbat 10-22 
Rádió1 Budapes1 100.3 0 - 24 --
RoxlRádió - Budapest 96,4 0-24 
Klubrádió Budapest 95.3 0- 24 - -StarRádió Budapest 92.9 0-24 
Rádió Btfdge Budapest 102.1 0-24 
R'l<osmente Rádió Bp .. XVII. kerület 69.86 vasárnap kivételével 17- 19 
Dongó Rád/6 Bp., XVIII. ~erület - - kat>el hétköznap 6-9 és 15- 18, hétvégén 10- 16 
cegtéd Rádió 88 Cegléd 92.5 0-24 
PII/s Rádió Szentendre 91.1 0- 24 - -
Madách Rádió Vác 68.99 6-10 
lnfwum Rádió Vác 91.9 0 - 24 



Sárrét menti vállalkozói hetek 
zárórendezvényén a püspökladá
nyi művelődési központban pén
teken délután. 

A Merre tart a magyar gazda
ság? címmel tartott szakmai fóru-

ruházásra vállaltak kötelezettsé
get. Ezt az ország saját erejéből 
nem. tudta volna elvégezni, vala
mint a magyar befektetők tőkéje 
kevés lett volna az ágazat magá
nosításához." A kormány már 

lül az efmara-dottabb-keleti régió 
fejlesztésével kapcsolatban a szak
mai fórumon szintén jelen lévő Ta
ká~s Imre országgyűlési ~épvise
lő elmt">ndta, hogy az országon be
lül meglévő fejlettségi különbség 

geken múlik ugyanis, hogy elő tu-· 
dunk-e állni olyan programmal, 
amelyet a már meglévő hazai és 
külföldi támogatók - például a 
Phare-programok - hajlandók fi
nanszírozni." 

A közösségi rádiózásnak bárki részese lehet 
Debrecen (HBN - SZ. K.) - Talán 
meglepő, de az erről legtájéko
zottabbak, a Szabad Rádiók Ma
gyarországi Szervezetének ügy
vezetői pontosnak mondták a lis
tát, amely szerint az országban 
ma működő 14 közösségi rádió 
közül 5 Hajdú-Bihar megyében 
hallható. Ezt a sajtótájékoztatón 
tudtuk meg, amelyet az említett 
szervezet debreceni, kihelyezett 
közgyűlése első napján, decem
ber 6-án tartottak. 

Nyitott, szabad, nonprofit, leg
gyakrabban azonban a közösségi 
jelzővel határozzák meg, ilJetve 
különítik el magukat a többi - a 
közszolgálati és a kereskedelmi -
rádiótól. A Budapesten hallható 
Fiksz Rádió vezetője a viszonyo
kat a következő hasonlattal pró
bálta érzékeltetni. A közszolgála
ti rádióban az állam szól a polgár-

Jelentkezzenek 

hoz (házasság - az anyakönyvve
zetőt csak az érdekli, van-e törvé
nyes akadálya az aktusnak), a ke
reskedelmi rádió az eladó és a ve
vő kapcsolata (prostitúció), a kö
zösségi rádió viszont egyén és 
egyén egymásra találása (szere
lem). 

A Szabad Rádiók Magyarorszá
gi Szervezete nevű egyesület 1992-
ben alakult. Azóta segíti az új kö
zösségi rádiók indulását, s képvi
seli érdekeikH. Az egyesület egye
bek mellett arra is készül, hogy 
tréningeket, szervezzen. Jó, ha a 
rádiózásra felkészült emberek szó
lalnak meg a stúdiókban ~ mond
ták-, de ennél is fontosabb az üze
net. Ehhez kapcsolódva a debre
ceni Szóla Rádió friss szórólapjá
ról a következőket olvasta fel Pós
fay Péter, a szombathelyi Közös
ségi Rádió alapítója: „A szabad rá
dió hangot ad azoknak, akiknek 

' . 
általában nincs hangjuk, valamint 
azoknak, akik egy bi~onyos ese
mény kapcsán egyébként sosem 
mondanák el azokat másképpen, -
mint hivatalos verzióban", 

Simó György, a budapesti Tilos 
Rádiótól a következőket tartotta 
fontosnak hangsúlyozni: „A kö
zösségi stúdiókban olyan szabad
sággal lehet rádiózni, beszélni, 
ami közszolgálati és a kereskedel
mi adásokban nem adatik meg. 
Továbbá a közösségi rádió esély 
arra, hogy a kínálatot lényegi mó
don lehessen szélesíteni. Sok mú
lik azon, hogy a legközelebbi frek
venciaosztást követően milyen 
rádiós térkép rajzolódik, kihasz
nálják-e a nyitott rádiók, hogy vi
szonylag olcsón, nagy hatékony
sággal lehelhetnek életet a legkü
lönbözőbb közösségekbe". 

Giczey Péter - az FM 72,41 
megahertzen naponta 6-tól 12-ig 

hallható - debreceni Szóla Rádió 
főszerkesztője a Napló kérdésére 
válaszolva elmondta, hogy a jú
nius elseje óta a hét minden nap- · 
ján ~egszólaló rádió hallgatotts.á
gát hivatalosan még nem mérték, 
ám a telefonok azt jelzik, hogy a 
legkülönbözőbb korosztálybeli és 
érdeklődési körű hallgatók kíván
csiak műsöraikra. Egy hónapja si
került megoldaniuk, hogy a . tele
fonokat be tudják kapcsolni az élő 
adásba, sok a hívás, tehát sok a 
hallgató. 

Péterfi Ferenc, a budapesti 
Civil Rá~ió főszerkesztője szerint 
a közösségi rádiók - sok más mel
lett - lehetőséget adnak arra, hogy 
az emberek elhiggyék: ők is része
sei lehetnek a rádiócsinálásnak. 

(A megye közösségi rádiói: Be
rettyó Rádió, City Rádió, Derecske 
Rádió, Szófa Rádió, .Univerzum 
Rádió.) 
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Aggódó közösségi rádiók 
A Tilos, a Fiksz és a Civil sorsa is bizonytalan 

Simó György, Cs. Kádár Péter és Péterfi Ferenc 

EgyeUJre még önálló adást sugároz Bu- után, felemás döntést hozott-Két helyi és 
dapesten a SztJbad Rádiók Magyarorszá- ' négy körzeti rádiófrekvenciát írt ki Buda
gi Szervezetéhez tartozó tizenhét tag kö- pestre, amelyekre elvileg közösségi rádi
zü/ két alapltvány és egy egyesület - Ti- ók is jelentkezhetnek, ha a magas költsé
/os, Civil és Fik.sz Rddió néven. Hogy ké- ,, geket ki tudják fizetni. De nem tudják, 
sóbb is sugározhat-e, az egy mostani pá- mert nem telik a finanszírozásukat szol
lyázattól függ. Az elblrálds befolyásol- gáló adományokból. Ezek a csatornák te
/tatja a közszolgálati és kereskedelmi mé- hát üzleti adókhoz kerülnek. Sebaj, a ha
didtól értékrendjében e/téro, sajdtos ki- tóság meghirdette heledikkénl a 98-as 
sebbségi hangvételt megütő hazai közös- hullámhosszt is, kizárólag a „nem nyere-
ségi rddióztfs jöv6jét. ségérdekelteknek", példásan olcsón. 

Mostanáig testvériesen osztozott a há
rom rádió zömmel huszonévesekból álló 
közössége - egy korábbi engedély alap
ján - a fővárosi vételkörzet egy részén 
fogható 98-as hullámhossz teljes adáside
jén úgy, hogy ki-ki saját neve alatt jelent
kezett killön masorral. A médiatörvény 
azonban előírta, hogy a korábbi engedé
lyeket músorszolgáltatási szerződésekké 
kell átalakítani. A frekvenciát használók
nak az Országos Rádió és Tulevfzió Tus
tillettel (ORfT) kell szerződniük. Előbb 
azonban a lestület tabula rasát csinál, 
megpályáztatva a hullámhosszokat, köz
tük az említettet is. 

A három közösségi rádió képviselői -
a Fiksztől Cs. Kdddr Péter, a Civillől 
Pdterfi Ferenc, a Tilostól pedig Simó 
György - beszélgetésünk elején arra em
lékeztettek, hogy jó előre kérték az 
ORIT-tól, killön pályázatokat írjon ki á 
lt/\.,.1\„„.<oi ntlfllmnlt n sniAtossA11aiknnk. 

A frekvenciát eddig közösen használó 
három rádió azonban nem pályázhat 
együttesen. Vagyis - ha nem olvadnak 
össze - csak az egyikük rádjózbat tovább, 
miután elnyerte a másik kettő elől a hul
lámhosszt. És ~ sem biztos, hogy vala
melyikük is elnyerheti, hiszen új, az éter
ben eddig még nem szerepelt közössé
gek, szervezetek is jelentkezhetnek. 
Szakmai berkekben azt mondják, erre 
van is esély, hiszen a Roma Sajtószolgá
lat, a Humanjsta Mozgalom, a Hit Gyüle
kezete vagy akár a Magyar Autóklub 
esetleg pályázhat közösségi csatornára. 

Egy mód mégis van, hogy a mostani 
hármak közösen lépjenek fel: ha konzor
ciumot alkotnak, vagyis közös gazdasági 
társaságot hoznak létre. Két alapítvány és 
egy egyesület azonban ilyet közvetlenill 
nem alakíthat, legfeljebb közvetve, ak
kor, ha a tagok külön-külön társaságokat 
gründolnak. Erre azonban a nem hivatás
szen1cn. hanem üntevékenven, minte,Ry 

SOPllONYI OYULA fELvFrELI! 

három különböző rádiót szólaltatnak meg 
a közös frekvencián, és a jövőben sem 
adják fel az egym~tól sokban eltérő, 
önálló hangvételüket, programjukat. 

A mostani feltételekkel tehát közösen 
pályázik, de ha muszáj, külön is indul a 
Tilos, és ha nyer, szolidaritásból átenged 
néhány órát a másik kettőnek. De ez sem 
jó megoldás. Minthogy az sem lenne jó, 
ha a Tilos és a többi közösségi rádió is
mét ,,illegalitásba" szorulna. 
. Tuvábbi gondként említi Péterfi és Cs. 
Kádár, hogy a pályázatban megnövelték 
a 98-as huJlámhossz vélelkörzetét: egy 
éven belill 920 ezer haJigatót ér majd el 
(eddig kevesebb mini 500 ezren hallhat
ták). A csatorna így kö~tivé válik, ame
lyen a szabályok szerint a műsorszolgál
tató már nem használhatja saját adóbe
rendezését, az Antenna Hungáriáét kell 
igénybe vennie. Ez jelentős löbbletkölt
séggel jár. Bár az ORIT gondolt erre, és 
külön pénzügyi támogalást ajánlott fel, 
amiből a nyertesek kifizethelik a sugár
zás díját, ezen a pályázaton azonban egy
előre C!;ak azok a rádiók indulhatnak, 
amelyek már szerződtek az ORIT-vel, 
így frekvenciák birtokosai. Hol vannak 
még ettől a budapesti hánnak. Ehhez 
Péterfi Ferenc teszi hozzá: ők oem vágy
nak üzletileg is rentábilissá tehető, vállal
kozásra csábító körzeti frekvenciára. A 
Civil Rádiónak elég lenne egy kise~b vé
telkörzeta; helyi csatom:i. mint az ~dd igi. 

Ti 
Magukaldnai 
lekednek arról, 
jön-e Chinato 
esetre abban e 
a magyar f6vá 

Li úr semmi 
csak megerősít 
tudunk, hogy 
ból az őslakos 
formán a Szig 
csony Sándo 
Kőrösi Csoma 
ken könnyen 
lakást vásárol 
a pesli oldalo 
tebb kínai pia 
kerületi Garay 
Fáy utcában. 
tó módon, így 
zelében letele 
képpen sem a 
nak szándéká l 
kerjiletben, eg 
kínai család is • 
lyozta Li úr. 

Valószínűle' 
rosan ~egtere1 
IOWD alapja. p 
beni egykori r 
ugyanis kínaia 
madik épület 
Bő egy eszten1 
nai kísérlet eg} 
hozására Zugl1 
azért bukott m 
nem ismerte e 
lyokat. Hogy , 
ról nem kíván! 

A kínaiak 
kapcsolatot ki 
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Szabadon rádióznak 
Debrecen (HBN - Váradi) -
Hazánkban a közszolgálati 
és kereskedelmi tfpusú r'· 
diók mellett néhány éve 
m ár a közösségi (szabad) 
rádiók Is szfnesftik az elekt
ronikus m édiák palettáját. 

A szabad rádiókat - többek 
között - az különbözteti meg n 
közszolgálati és kereskedelmi rá· 

·. d lóktól, hogy a Politikai és álla· 
mi szervezetektől, az önkor
mányzatok tól és nyereségérde
kelt gazdasági azervezetekt61 füg
getlenül mtlködnek, meghatáro
zott (helyi, etnikai, vallási, kul· 
turálls vagy életmódbeli) közös· 
ségek (kisebbségek) érdekelt 
szolgálják. J elenleg Magynror· 
szágon mindössze tizenkét ilyen 

Hatvanadik h6-

Upusú rftdióról beszélhetünk ... A 
nonprofit módon működtetett ra 
diók viszonylagos rövid léte és si· 
vár anyai::i háttere ellenére a kö
zelmúltlmn megjelent az 11 szn· 
bad, koztis:wgi rádiózás lehető:-<' 
geit boncolgató kiadvány, amely 
óri~sí seg!tséget nylijthat a jövő
ben SZPrvcz6d6 újabb rádióknak. 
A Szabad Rádiók MagyarorszAgl 
Szervezete gondozásában kiadott 
könyvet a szabad rádiózás terü· 
letén elismert szakemberek trtAk: 
Cs. KAdár Péter (Fix rádió), Gi· 
czey Péter (Szóla rAdió), Péterfi 
Ferenc (Civil rádió), Thuróczy 
Gergely (Fix és Civil rádió) We· 
yer Bnl(lzs (Tilos rAdió). 

A Szabndon clm\1 könyvb61 ki· 
de r ül. hoi:yan aJaptthatunk kö· 
zösségi rádiót, miért nem akar 

Létavértes 
l!l'!n;- l.:1n1li. A 1·~:1 p;1c.r l.11• 
11!;,: ';' ll 1; fi J:i 11111 1 1 lo>rlll 
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1·lonttitt 1( n1lt 1c lwt /1 k :11· 
ICll. 111'1F1·t11 Jll lllm 1 
11.1: 1 ! 27.~> 1111.l:uwtt·n·~ 1·:-.• ,, 
kU\ 1 1 ((•, llll· Jy111 1: ll:tllCllll:a \ " ' 

u1 :111pc'ltl :'1:-;a A lak(1ha;-:d.I · 
kt 11 1 l.1·1.! ll k:1n1k 1·rtd.c 
(')irt ;1 lU 11111l1!1, :1 lll'I \ ! ' , 

lási killts(·~: ;1 '.l!J 1111l1H1 J11 , 

tol A vlzl.it•11 (illó épült'• d .. 11 

laga foly nmato!'an romlíl. : 
önkormányzati utak rc111llo1 ; , 

tel{·hez a fl'lmfrt'.'s<•k si'.<'1 111 ·, 
vául>i 17 millió forint szuk • 

r""· 

mindc•n:'lron ml11denk1h1•1 s1ólni. 
l\tiben rl'jlik n szuhk11l1111.ek. ki· 
s<'libs(·~ck. ei::)·-<>gy SJ>l'l 1al is:thh 
tarsadalmi c..;oport 11w1:h.11:iroz(l 
jC'lentó~f!e. s miht b<•!'1t·lh1•1\\11k 
arrol. hogy a kozosSl'fl r.11lwk 
ban Cb')·értelmű a sajm~z:ili.11b:'ll:. 

„Még mindig n agy krnh·' hOl!Y 
mitől közösségi a ráthn arra a 
közösségre épül, amely n rádiót 
csinálja, vagy arra, amely hall· 
gatja, netalán a hallgatók és a ké
szlt6k képemek egy közösséget? 
Elhangzott egy tetszetős deflnl· 
ció: a közösségi rádiónak nincs 
műföjn. hnnem értékrf'nrlj1• van." 
(Pftkay Viktória, Civil rádió.) 

A Szabadon clmű kiadványt 
az érdekl6d6k a Szóla rfldlónál 
(Simonyi út 14. szóm alatt, nn
ponta 6 12 óra között) kcr<'s~t'.'k . 

polgármester a 2002·11'.: tartó 
ciklus egyik leJ,rfontosRbb 
feladatának az oktat:\!- frllNC'
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