
Mottó:

„Minden emberi lény szabadnak születik, és egyenlő méltósága és joga van (…). Minden 

személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt  

a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet  

nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési  

módon.”

(Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. 19. cikk

- elfogadta az ENSZ Közgyűlése 1948. dec. 10-én )
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Bevezető

Doktori  szakdolgozatom témaválasztását  két dolog motiválta.  Először is: mindenképpen 

olyan  témát  vágytam  feldolgozni,  amellyel  városomnak  hasznára  lehetek.  Olyan 

szakdolgozatot  szerettem  volna  készíteni,  amelynek  adatgyűjtése  forrásértékű  is  lesz. 

Olyan  dolgozatot  akartam,  amely  nem „csupán”  már  korábban feldolgozott  témák  egy 

újabb ötvözete, kibővítése, hanem önálló kutatást igénylő munka, amelynek a gyakorlatban 

is belátható haszna lesz. 

Másodszor  pedig:  már  egyetemi  tanulmányaim során  igen  felkeltette  érdeklődésemet  a 

tömegkommunikáció,  mint  tudomány,  és  ennek  egyik  fontos  területe  a  rádiózás. 

Természetesen  nem műszaki,  technikai  oldala,  hanem a kulturális,  művészeti,  irodalmi, 

politikai, történeti vonatkozása. 

A magyar  rádiózás  történetével  már  sokan foglakoztak  előttem,  de  nem született  még 

semmilyen kiadvány a vidéki stúdiók történetéről, munkájáról, így nem foglalkozott még 

előttem  senki  a  Miskolci  Körzeti  Stúdió  fejlődésével  sem.  Ezért  szakdolgozatom 

elkészítése igen nagy kutatómunkát igényelt. 

50 év irattári  anyagát  kellett  átböngésznem a Borsod megyei  Levéltárban,  az  Országos 

Levéltárban,  a  Magyar  Rádió levéltárában.  A miskolci  könyvtárak helytörténeti  anyaga 

nagyon  kevés  feldolgozható  adatot  tartogatott  a  számomra,  szinte  csak  annyit,  hogy a 

korabeli újságok rendelkezésemre álltak. 

Kutatást folytattam még a Borsod megyei párt irattári archívumában 1990-ig bezárólag és 

természetesen, - minden segítséget megkapva - a miskolci rádió saját irattárában is. 

Személyesen  beszélgettem  azon  élő,  -  sajnos  egyre  kevesebben  élő  –  riporterekkel, 

szerkesztőkkel, akik még dolgoztak olyan riporterekkel akik ott voltak a miskolci rádió 

születésénél, vagy életének első részében biztosították a működését, vagy biztosítják a mai 

napig a régió polgárai részére a műsorszolgáltatást. De bármennyire is a Miskolci Rádió 

történetét választottam is dolgozatom témájául, úgy gondoltam kutatómunkám során, hogy 

teljesen természetesen nem hagyhatom ki a Magyar Rádió történetét sem, sőt a BBC-ről is 

írnom kell, mint minden rádiók példaképéről. Ugyanilyen elgondolások alapján érintenem 

kellett  a rádiózás elméleti,  műfaji  kérdéseit  és  a rádió-típusokat  is.  Természetesen nem 
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részletezve ezeket a területeket, csupán átfogóan, a folyamatot megpróbálni végigkövetni. 

A rádiózás történetének alakulását pl. csupán időrendi adattáblázatban dolgozva fel. 

Elemeznem kellett a ’90-es évek jelentős országos rádiózástörténeti változásait is, hiszen 

ezek  döntő  hatással  voltak  a  Miskolci  Rádió  működésének  változására,  sőt  a 

rendszerváltás,  mint  politikai  változás  olymértékben  hatással  volt  az  ország  rádiós 

térképére, hogy azt kihagynom semmiképpen nem lehetett.

Ezen források felhasználásával és ezen gondolatok kifejtésével készült el dolgozatom. 

Miskolc, 2004. október 15. 
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A.

A helyi rádiózás megindulása Magyarországon

I. A rádiózás kialakulásának technikai útja

(Áttekintő táblázat)

1745: Kleist és Dunaus megalkotja az un. leydeni palackot, az első kondenzátort

1753:  Franklin  feltalálja  a  villámhárítót  és  felismeri,  hogy  a  légköri  elektromosság 

ugyanolyan, mint a mesterségesen előállított

1756: Galvani alapvető fontosságú béka-kísérletei

1773: Du Fay megismeri a kétféle elektromosságot

1780: Az erlangeni egyetemen 25 cm hosszú szikrákat állítanak elő

1790: Volta megismeri az un. érintkezési elektromosságot

1800: Nicholson és Carlisle elektromos árammal felbontja a vizet

1820: Oersted felfedezi az elektromos áram hatását a mágnesre

1826-1827:  Ampére  és  Ohm  törvényei  az  elektrodinamika,  elektromágnesesség  és 

elektromos áramerősség köréből

1831: Faraday felfedezi az indukciót és megállapítja az elektrolízis törvényeit

1833: Gauss és Weber feltalálja az elektromágneses távírógépet

1837: Morse megalkotja a róla elnevezett jel-ABC-t. (A Morse-éhez hasonló kísérleteket 

végez az orosz Silling is.)

1838: Steinheil bebizonyítja, hogy a hang átalakítható elektromos árammá

1842:  Morse  a  folyóvíz  áramvezető  képességének  felhasználásával  kb.  2  kilométerre 

jeleket továbbít

1844: A Washington-Baltimore vonalon továbbítják az első Morse-táviratot

1845: Faraday kísérleti úton bebizonyítja az elektromagnetikus jelenségek és a fény közötti 

kapcsolatot

1850: A Bécs-Budapest közötti távíróvonal megépítése

1851:  Rühmkorff  feltalálja  a  szikrainduktort.  Calais  és  Dover  között  megépül  az  első 

tengeralatti kábel.

1855: Hughes megszerkeszti az első betűnyomó távirógépet

1856: Caselli „Pantelegraph”-jával sikeresen továbbítanak képeket

8



1861: Jedlik Ányos elkészíti az első dinamót

1865:  Maxwell  nyilvánosság  elé  lép  elektromágneses  fényelméletével.  Nemzetközi 

távíróértekezlet Párizsban

1866: Megnyílik az Európa és Amerika közötti távíró összeköttetés

1876: Bell (és vele egyidőben Gray is) feltalálja a telefont (sikerrel kecsegtető kísérleteket 

végez előttük a magyar Intődy is)

1878: Reisz és Hughes feltalálja a mikrofont

1881: Puskás Tivadar első telefonközpontja

1885: A magyar Zipernowszky, Béri és Bláthy feltalálja a transzformátort

1887-88: Hertz – Faraday és Maxwell kutatásai alapján – bebizonyítja, hogy az elektromos 

hullámok  ugyanúgy  terjednek,  mint  a  fényhullámok.  Ő  és  Righi  elkészíti  az  első 

oszcillátort. Kísérleteivel megteremti a dróttalan távírózás alapjait

1890: Branly megszerkeszti a kohérert – azt a készüléket, mely billentyű lenyomására meg 

tudja szakítani az elektromosságot. Hasonló kísérleteket végez Lodge is. 

1893: Puskás Tivadar tökéletesíti találmányát, a telefonhírmondót

1895: Popov – Slaby, Branly, Righi és Lodge szerint a rádiózás „atyja”, igazi feltalálója – 

bemutatja a világ első „rádiókészülékét”, az un. viharjelzőt, mely a villám jelzéseit „fogta” 

a távolból, mégpedig úgy, hogy az elektromágneses hullámok felvételét kis kalapácsnak 

egy  csengő  lapjához  való  ütődése  jelezte.  (A bemutató  napja  –  május  7  –  1945-től  a 

Szovjetunióban a „Rádió Napja”.) Popov később felfedezi a rádiós helymeghatározás, a 

tengerészetből stb. ismert rádiólokáció alapelemeit. Rúdra, majd ballonhoz és sárkányhoz 

kifeszített drótot bocsát a magasba vétel javítására:

- feltalálja az antennát (ugyanebben az időben Károly Irén József (1854-1929) és a 

horvát  Tesla  is  végzett  kísérleteket  drótnélküli  távíróval,  ill.  elektromos 

hullámokkal)

1897:  Marconi  drótnélküli  összeköttetést  létesít  az  angliai  Bristol-csatornán,  5  km-es 

távolságon. Készülékének alapja Branly kohérere, Righi oszcillátora és Popov antennája. 

Felfedezi az antenna földelését.

1898: Braun kísérletei jelentékenyen megnövelik a drótnélküli távírózás hatótávolságát

1900:  Angliában  felépül  az  első  „nagyadó”.  Marconi,  Slaby,  Arco  megállapítja  a 

rezonancia elvét

1901: Slaby és Arco feltalálja a hangolótekercset. Először hidalják át az Óceánt: egy „S” 

betűt Angliából a 3600 km-nyire fekvő Újfundlandba továbbítanak…Köpsel megszerkeszti 

az első forgókondenzátort.

9



1902:  Schlömilch  feltalálja  az  elektrolitikus  detektort,  Norden  pedig  a  hangoló 

forgókondenzátort

1903: Whnelt és Richardson kísérletei az izzó drótszálak emissziójával. Ferrié antennának 

az  Eiffel-tornyot  használja.  Marconi  drót  nélkül  táviratozik  Európából  Amerikába.  Az 

eddigi kisérletek összehangolására un. előkészítő nemzetközi konferencia Berlinben.

1904: Fleming feltalálja a kételektródos elektron-csövet, a diódát. A dróttalan távíró első 

háborús  alkalmazása.  (Az  orosz-japán  háborúban,  a  csuzimai  ütközetben  használják  a 

japánok.)

1905: Poulsen feltalálja az un. ívlámpa-adót. Bevezetik a kristálydetektor használatát

1906: Lee de Forest feltalálja a háromelektródás audioncsövet, a triódát s ezzel újabb nagy 

távlatokat nyit a rádiózás fejlődéséhez. A New York-i operaházból létrehozza az első zenei 

és  ének-közvetítést,  tehát  amit  mai  szóhasználattal  élő  rádióközvetítésnek  hívunk. 

Megtartják az első nemzetközi szikratávíró kongresszust. 

1907: Wien tanár „oltottszikrás” adójának születése 

1908: Alexanderson és Goldschmiedt magasfrekvenciájú áramfejlesztő gépeket készít

1909: Marconi és Braun Nobel-díjat kap. (Braun nevéhez fűződik a katódsugárcső és a 

kristálydetektoros vevő megalkotása.)

1911:  Lieben  bejelenti  vezérelt  elektroncső-szabadalmát.  Először  építenek  szikratávírót 

Zeppelin-léghajóba.

1912: A Titanic katasztrófájánál a drótnélküli távíróval segítségül hívott hajók mentenek 

meg mintegy 700 utast. Londonban újabb nemzetközi rádiókonferenciát tartanak. Az első 

kísérletek repülőgépbe épített szikratávíróval.

1913: Meissner feltalálja a visszacsatolást, mely nemcsak a vételi lehetőségeket növeli, de 

lehetővé  teszi  a  rádiócsővel  működő  adóállomás  megépítését  is.  A német  Telefunken-

társaság zenei rádióelőadása New Yorkban. Megkezdik a rádiócsövek ipari előállítását.

1914: Az első „igazi” rádióhangverseny közvetítése, a laekeni belga királyi kastélyból. Az 

első világháború kitörésekor a naueni nagyadó figyelmezteti a német hajókat.

1915: Megépül az első adócsöves rádióállomás.  Az első dróttalan telefonbeszélgetés az 

amerikai  Arlington-állomás  és  az  Eiffel-torony  között.  Tábori  rádiókészülékek  a 

háborúban.

1916: Marconi kísérletei irányított rövidhullámokkal

1917: A nyugati hadszíntéren csöves adóállomásokkal és visszacsatolással kísérleteznek. 

Novemberben a pétervári hadikikötő rádióállomása közvetíti Lenin felhívását a hadsereg 

valamennyi egységéhez.
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1918: Lenin utasítására Boncs-Brujevics orosz tudós rádiólaboratóriumot szervez Nyizsníj-

Novgorodban.

1920: Moszkvában működni kezd az első európai – jelentős távolságra közvetíteni tudó – 

rádiótelefon  adó.  A  pittsburgi  adó  rádión  közli  a  világgal  az  amerikai  elnökválasztás 

eredményét. Meghonosodik a „rádió” elnevezés.

1921:  A  műsorszóró  rádiózás  megindulása  az  amerikai  Pittsburgban  –  tőzsdei  és  hír-

adásokkal. 

1922:  A  Szovjetunióban  (szeptemberben),  majd  Dániában,  Angliában  (októberben)  és 

Franciaországban (decemberben) megindul a műsorszóró rádiózás. Megkezdődik a csöves 

vevőkészülékek rendszeres gyártása. 

1923:  Londonban  először  közvetítenek  teljes  operaelőadást.  A  szórakoztató  műsoradás 

kezdete  számos  európai  országban,  így  Németországban,  Belgiumban,  Finnországban, 

Norvégiában, Svájcban és Csehszlovákiában, azután Ausztráliában.

1924: Ausztriában, Spanyolországban, Olaszországban, Hollandiában és Svédországban is 

megindul a műsorszóró rádiózás. Sikeres képtávíró-kísérletek. Az első „hangjáték” adása a 

BBC-n. (Címe: „A veszély komédiája.”)

1925:  Kísérletek  az  ultra  rövidhullámú  adással.  Nemzetközi  rádiójogi  konferencia 

Párizsban. A Nemzetközi Rádióunió megalakulása.

1926:  Hullámhossz  konferencia  Genfben.  Megindul  a  lengyel,  litván  és  jugoszláv 

műsoradás. Baird bemutatja „távolbalátó” berendezését. (A világon először egy hasbeszélő 

élettelen  bábuja,  majd  egy  liftes-boy  jelent  meg  a  távolbalátó  készülék  ernyőjén…). 

Megjelennek az első gyári telepes rádióvevők. 

1927:  Piacra  kerülnek  az  első  hálózati  készülékek.  Az  első  óceánon  túli  szikratávíró 

összeköttetés, London és New York között. Az első képtáviratozás Budapestről Fultográf-

módszerrel.

1928:  Mihály  Dénes  a  berlini  rádió  kiállításon  nagy  feltűnést  kelt  „Telehor”  nevű 

távolbalátójával. Baird sikeres kísérletei színes televízióval.

1929:  Nemzetközi  rádiókonferencia  Moszkvában.  Az  első  ultrarövid  hullámú  adás 

Berlinben. Angliában rendszeres televízióadás.

1930: V. György angol király beszédét 242 állomás közvetíti, köztük 125 nem-európai. A 

Rádióunió nemzetközi értekezlete Budapesten. Az első hangos-kép közvetítése a londoni 

televízióban.
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1932: Működni kezd a luxemburgi és az egyiptomi rádió. Forgalomba kerülnek az első 

állomásnév-skálás szuperrádiók.

1933: A Szovjetunióban üzembe állítják a világ addigi legnagyobb, 500 kW-os adóját. 

1934: A rádió segítségével megmentik a híres szovjet sarkkutató hajót, a „Cseljuszkin”-t. 

Piacra kerülnek az első gyári televíziókészülékek.

1935: Az Associated Press bevezeti a vezetékes és drótnélküli képtáviratozást. Megindul a 

rendszeres televízió műsor Németországban. Egy repülőgépet Angliában 20 km távolságra 

kísérnek rádió segítségével. 

1936:  Az  angol  televízió  műsor  megindulása.  Mihály  Dénes  bemutatja  nagy 

képpontszámot  megengedő,  tökéletesített,  un.  tükörkoszorús  rendszerű  televízió- 

berendezését. 

1937: A rádió kimagasló szerepet játszik a Papanyin-féle szovjet Északi-sarki expedíció 

sikerében. Az expedíció rádiósa 1300 rádiótáviratot vesz fel és 2615-öt ad le. 

1939: A szovjet televízió első adóállomása megkezdi működését.

1943: Az első „Philip-Miller” típusú filmes magnetofon a budapesti rádióban.

1944: A Moszkvai Rádió karácsonyi magyar adásában elhangzik az az emlékezetes riport, 

mely  a  János-hegyen  készült  s  mely  a  teljesen  körülzárt  magyar  főváros  szenvedő 

lakosságához szólt. 

1945: Jenanban, a 40 m-es hullámhosszon megszólal a népi Kína első rádióadója. 

1946: A Columbia rádiótársaság első színes televízió-bemutatója. Brüsszelben megalakul 

az OIR (Organisation International  de Radiodiffusion)  nevű nemzetközi  rádiószervezet, 

melyből  1949-50-ben kiválnak egyes  „nyugati” országok és megalakítják az UER nevű 

szervezetüket.

1952:  Üzembe  lép  a  kijevi  televízióadó,  Moszkva  és  Leningrád  után  a  harmadik  a 

Szovjetunióban. (Kísérleti műsort sugároz a Német Demokratikus Köztársaság televíziója).

1953: A csehszlovák televízió május 1-jén megkezdi a rendszeres kísérleti adást. 
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II. A magyar rádiózás útja

(Áttekintő táblázat)

1903 magyar részvétel a berlini első nemzetközi rádióértekezleten

1904: első adás-vételi kísérletek Újpest és Csepel között, majd az Előre hajó és Póla között

1906: részvétel a berlini második nemzetközi rádióértekezleten

1912: részvétel a londoni harmadik nemzetközi rádióértekezleten

1914: üzembe helyezik a csepeli rádióállomást

1917: nov. 30.: Csepel felhívja Oroszországot különbéke kötésére

1920: jan. 8.: megkezdődik a levelezés a párizsi magyar békekiküldöttekkel

1921: 5 kilowattos távirdaadó üzembe helyezése Csepelen

1923. márc.2.: üzembe helyezik az első hírszóró-adót Csepelen a Magyar Távirati Iroda 

szolgálatába

1924. márc. 15. : az első kísérleti műsoradás

1924 nyara: az első stúdió, egy öreg bútorszállító kocsi, üzembe helyezése

1925. május 1.: a 2 kilowattos adóberendezés üzembe helyezése

1925.  dec.1.:  a  Magyar  Telefon  és  Hírmondó  Rt.  rádióadása  megkezdi  a  sugárzást. 

Elnökig.: Kozma Miklós

1926. márc.13.: az első gramofonlemezről közvetített műsor

1926. ápr. 6.: az első pontos idő bemondása

1926. május 19.: az első viharszünet

1926.  jún.  22.:  az  első  egész  estét  betöltő  prózai  darab  bemutatása.  (Paul  Geroldy: 

Szeretni)

1927: a (Bródy) Sándor utcai stúdió építése

1927: piacra kerülnek az első hálózati készülékek

1927. febr. 1.: az első közvélemény kutatás, az előfizetői nyugtával együtt szavalólapot is 

kézbesítettek a hallgatóknak

1927. máj. 12.: a 3 kilowattos adó üzembe helyezése

1927. aug. 15.: az első vidéki helyszíni közvetítés, Szegedről

1927. nov. 15.: az első melódia-szünetjel

1928. jan.: az első képátviteli kísérlet

1928. ápr. 8.: először szólal meg a déli harangszó
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1928.  ápr.  28.:  a  lakihegyi  20  kilowattos  adó  üzembe  helyezése  (máshol  talált  dátum 

szerint az építés évének kezdete 1930, átadása 1933)

1928. okt. 25.: a (Bródy) Sándor utcai stúdió üzembe helyezése

1928: Tomcsányi Béla szünetjelgépe

1929. május 4.: kísérleti adás repülőgéppel

1929. júl. 1.: az első vízállásjelentés

1929. aug. 13.: az első komoly üzemzavar: villámcsapás éri a lakihegyi zenekábelt

1929: megjeleni a rádió műsorújságja, a Rádióélet

1931. febr. 1.: először szólal meg rendszeresen nemzeti imánk a Himnusz

1932. május 1.: első adáskísérlet Amerika részére

1932. május 7.: üzenetek a nemzetközi vásárról

1932.  nov.  10-től  1933.  márc.  11-ig:  a  magyaróvári,  miskolci,  nyíregyházi  és  pécsi 

közvetítőállomások üzembe helyezése

1932. dec. 17.: meghalt Szőts Ernő, a stúdió első üzemvezető igazgatója

1933. máj. 2.: az első reggeli torna

1933. dec. 2. : a 120 kilowattos adó üzembe helyezése

1934 és 1935 nyarán: a rádió-térmérő gépkocsi országos propaganda- és térmérő körútjai

1934. dec. 16.: rendszeres kettős műsor kezdete, Budapest II. néven

1934. dec. 23.: rendszeres rövidhullámú műsoradás kezdete

1935: a (Bródy) Sándor utcai stúdió új helyiségeinek üzembe helyezése

1936: televíziós tanulmányutak

1937. dec.: a rádiótanácsadó-iroda megnyitása

1937 – 1938 – 1939: adóállomásaink magyar csövekkel való felszerelése

1938. nov. 14.: a kassai adóállomás üzembe helyezése

1938 – 1939: felvidéki helyszíni közvetítések

1945. ápr. 21.: felveszik a felszabadult Magyar Rádió első szünetjelét „Te vagy a legény, 

Tyukodi pajtás” melódiáját

1945. máj. 1.: ünnepi műsor szólal meg, ismét megkezdi rendszeres adását a Magyar Rádió

1945: Ortutay Gyula kap megbízást a rádió újjászervezésére

1949. febr. 1.: Budapest I. és Budapest II. új neve: Kossuth és Petőfi rádió

1952: Nyíregyháza az első vidéki stúdió

1953. jan. 8.: a János vitéz tilinkószólója mint hívójel csendül fel az új győri stúdió műsora 

előtt
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1953.  jan.  12.:  további  vidéki  stúdiók:  Győr,  Pécs,  Lillafüred,  Szolnok  kezdik  meg 

működésüket

1956. okt. 24-től 1957. áprilisáig: a Parlamentben ideiglenes stúdió működött

1957. aug. 18.: Magyar Rádió és Televízió lesz az intézmény hivatalos elnevezése

1957: URH kísérleti adás indulása

1958. márc.1.: a Magyar Televízió adásának megindulása

1963: sztereó-műsor sugárzás kísérleti adásának indulása

1965: a rádió 3. műsorának indulása (1987: a műsor neve Bartók Rádió lesz)

1974: szétválik a Magyar Rádió és Televízió

1975: kvadrofón kísérleti adások indulása

1978. jan. 20.: Taliándörögdön felavatják az első hazai űrtávközlési állomást

1984: 24 órás lesz a Petőfi rádió adása

1986: a Danubius rádió, mint az első magyarországi kereskedelmi rádió megkezdi adását

1987. júl. 1.: megkezdi műsorát sugározni a Magyar Rádió hatodik stúdiója, a szegedi

1988. dec.: megkezdi műsorát sugározni a hetedik vidéki stúdió, a debreceni

1988: rádióhíd jön létre az Amerika hangja és Budapest között

1989: megindulnak a: Juventus, Calypso, 873 rádió, Radio Bridge, Rádió 11 kereskedelmi 

rádiók adásai Pécsen, Miskolcon, Győrben, Szolnokon, Szegeden, Debrecenben

1989.  aug.  19.:  megalakul  a  Nap  Tv  az  első  legnagyobb  közvéleményformáló  magán 

televízió

1993: megalakul a Duna TV

1993: kísérleti jelleggel műholdon is sugározzák a Bartók rádió adását

1996: megjelenik a Médiatörvény

1998: megindul a Hungária (Sláger) rádió adása
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III. A rádiózás története a világban

A  19.  század  a  fizikusok  és  a  természettudományi  kutatások  évszázada.  Rengeteg 

felfedezés  született,  többek  között  kidolgozták  az  elektromágneses  hullámokról  szóló 

elméletet,  ami  a  rádiózás  kialakulásának  óriási  lökést  adott.  Hertz  1887-ben  olyan 

kísérletet végzett, mellyel elektromágneses rezgést hozott létre. 1893-ban a magyar Puskás 

Tivadar  megalkotta  a  telefonhírmondót  (vagyis  a  vezetékes  rádiót).  1894-ben  az  olasz 

Gulielmo  Marconi  márki  olyan  vevőantennát  készített,  mellyel  sikeresen  vette  a  pár 

méterrel odébb lévő adókészülék sugározta Morze-jeleket, vagyis bizonyította, hogy fogni 

lehet az elektromágneses rezgéseket. Ugyanekkor az orosz Popov is elkészítette antennáját, 

s  hasonló  kísérleteket  végzett.  1898-ban  a  francia  Ducretet  összeköttetést  létesített  az 

Eiffel-torony és a Panteon között. A sok-sok kísérletezés közepette Marconi az Egyesült 

Államokba  távozott,  mert  kutatásait  nagymértékben  finanszírozták  az  amerikaiak,  akik 

főleg  a  hadihajók  és  a  kereskedelmi  flotta  rádióösszeköttetésén  fáradoztak.  1899-ben 

Marconi cége egy vitorlásversenyen a nyílt tengerről azelőtt közölte a New York Herald 

parton lévő tudósítója számára a győztesek sorrendjét,  mielőtt  a versenyzők visszaértek 

volna  a  kikötőbe.  Ez  nemcsak  az  újságok  számára  jelentett  szenzációt,  de  azt  is 

bebizonyították, hogy nemcsak Morze-jeleket, hanem hangüzenteket is lehet közvetíteni.1 

1. Az első technikai lépések

A rádiózás  közel  egy  időben,  1921-1922  körül  indul  be  az  ipari  országokban.  Az  új 

médium  a  rádió-hírközlési  technológia  fejlődésének  köszönheti  létét:  mivel  a 

rádióelektronikai  alkatrészeket  gyártó  társaságok  a  háborús  években  megsokszorozták 

termelésüket,  a  béke  beköszöntével  piacot  kellett  találniuk  felhalmozott  termékeik 

számára. Némely érdekcsoportok, különösen az amerikaiak, csak jóval később fedezik fel a 

rádióműsorok  sugárzásában  rejlő  lehetőségeket.  Az  1920-as  években  a  rádiót  a 

rádióamatőrök használják, akik a katonai hatóság által számukra engedélyezett igen szűk 

hullámsávon  tartják  egymással  a  kapcsolatot.  A  katonai  rádiósok  nem fogadják  kitörő 

örömmel, hogy kiépül a személyközi kommunikáció egy új, ellenőrizetlen rendszere. Az a 

ragályos  lelkesedés  azonban,  amivel  egyesek  az  újításokat  fogadják,  roppant  előnyös 

színben tünteti fel az új technikát. A világháborút közvetlenül megelőző években a rádiós 

1 Eszenyi M.: Hogyan lehetsz rádiós. Bevezetés a rádiós újságírásba. Fashion Team  Miskolc, 2000. 24. p. 
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hírközlés súlypontja a programsugárzás felé mozdul el. A nemzetek joggal büszkék 1914 

előtti  kísérleti  rádióadásaikra.  Az  Egyesült  Államokban  néhány  diák  tájékoztatókat  és 

lemezeket terjeszt ezekről a kísérletekről. Belgiumban koncertet közvetítenek rádión. Lee 

de  Forest  feltaláló1908-ban  (egy  később  sikertelennek  bizonyuló  üzleti  terv  keretében 

szervezi meg egy hangverseny közvetítését az Eiffel-toronyból, illetve 1910-ben Caruso 

fellépésének  sugárzását  a  New  York-i  Metropolitan  operából.  Mivel  azonban  a  nagy 

amerikai ipartársaságok mindent megtesznek, hogy ne kelljen jogdíjat fizetniük a feltaláló 

szabadalmai után, nem harapnak rá Forest figyelemfelkeltő bemutatóira. Franciaországban 

kizárólag  a  pontos  időt,  az  időjárás-jelentést  és  a  tőzsdei  árfolyamokat  sugározzák 

rendszeresen rádióban, naponta két alkalommal az Eiffel-toronyból. A háború éveiben a 

katonai vezetés elrendeli az adás beszüntetését. 

A  századforduló  táján  folytatódtak  a  technikai  fejlesztések,  mint  az  elektródás  cső 

létrehozása.  A  gyors  fejlődésnek  köszönhetően  pl.  1910-ben  már  élőben  közvetítették 

Caruso koncertjét. Természetesen az Egyesült Államok vált a rádiózás őshazájává. Az I. 

világháborúban  még  főleg  a  haditengerészet  számára  készítettek  rádiókészülékeket,  de 

rövidesen rájöttek a rádióban rejlő óriási lehetőségekre: 1921-ben az egész országban 50 

ezer rádióamatőr volt, míg hat év múlva, 1927-ben már 7 millió. Azt is „felfedezték”, hogy 

a  rádió  a  tömegtájékoztatás  kiváló  eszköze.  Már  ekkor  kialakult  a  máig  érvényes 

kereskedelmi  rádiós  modell:  a  rádióműsorok  által  nagy  hallgatóságot  szervezni,  a 

rádióhirdetőknek  eladni  a  műsoridőt,  valamint  a  közönség  figyelmét.  Amikor  a 

rádióállomások  megkezdték  sugárzásukat  (1925-ben  578  állomás  működött  az 

Államokban, kaotikus frekvenciahelyzet alakult  ki. Az 1927-ben megalkotott Radio Act 

szabályozta  a  frekvenciák  odaítélését  s  1927-től  már  szabályos  közvetítésekkel 

jelentkeztek. A reklámtevékenység egyre inkább a könnyűzene irányába terelte a rádiózást, 

s igazából ez lett az amerikai rádiózásban a meghatározó. De más műfajoknak is helyet 

adtak, így kvízműsoroknak, varietéknek és színjátékoknak. Egészen másképpen alakult a 

helyzet  Európában.  Szemben  az  Egyesült  Államok  magánkézben  lévő,  kereskedelmi 

rádióállomásaival, Európában a monopolisztikus rádiózás terjedt el. Viszont országonként 

más-más  kép  tárul  elénk.  Angliában  a  BBC olyan  rádióadásokat  valósított  meg,  mely 

elkülönült a rádióipar érdekeitől, a kormánytól és annak politikájától független, nyilvános 

szolgáltatást  nyújtott,  melynek  célja  a  közönség  szórakoztatása  és  nevelése.  Még  a 

reklámokat  is  száműzték.  Franciaországban  tartományi  magánadók  kezdték  meg 

működésüket.
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Németországban volt a legdinamikusabb a fejlődés, ugyanis Hitler propagandaminisztere, 

Göbbels  nagyon  hamar  felismerte  a  tömegkommunikáció  és  benne  a  rádiózás  óriási 

szerepét. A náci ideológia népszerűsítésére 28 nyelven sugároztak műsorokat.

Az olaszoknál másképpen állt a helyzet, mert Mussolini, mint újságíró, jobban kedvelte az 

írott sajtót, ezért a rádiózás tömeges elterjedésére csak a II. világháború után került sor. 

A sztálini  Szovjetunióban  a  rádió  a  politikai  hatalom eszközeként,  a  kommunista  párt 

szócsöveként működött. Fentről szabályozott állami szervként kezelték, melynek fő célja a 

tudatformálás  és  a  politikai  propaganda.  Ezt  a  modellt  a  kelet-európai  országok,  a 

különböző harmadik világbeli, afrikai és dél-amerikai diktatúrák is átvették. 

1927-től,  vagyis  a  rövidhullám  feltalálásától  beszélhetünk  nemzet-közi  rádiózásról, 

ugyanis jónéhány ország (elsőként Hollandia) ez idő tájt kezdte külföldre sugárzó adásait. 

Az évtizedek során sokat változott a rádiózás, nemcsak a műsorközvetítést, de a hallgatói 

szokásokat tekintve is. A II. világháborút követően még nagy „dobozokból” szólt a hang, a 

rádió szinte bútorként funkcionált. A tranzisztor feltalálása (1950-es évek) viszont olcsóvá, 

tömegcikké tette a rádiókészülékeket. A „táskarádiót” később pedig a „zsebrádiót” bárki 

bárhová magával vihette, sőt autóban lehetett rádiót hallgatni. A mai Magyarországon a 

háztartások  legtöbbjében  több  rádiókészülék  is  található,  az  autók  szinte  mindegyike 

rádióval felszerelt. Ez a „bárhol elérhetőség” megváltoztatta a rádiózás „meghitt, otthoni” 

jellegét, egyre inkább arra kellett koncentrálni, hogy a hallgatók csoportja heterogén, akik 

különböző  műveltségi  szinten  állnak  és  különböző  helyeken  (üzlet,  iroda,  autó  stb.) 

hallgatják a műsorokat. A televíziózás elterjedése után a rádióadóknak új műsorszerkezetet 

kellett  kialakítani,  főleg  a  reggeli  és  délutáni  adásokra  koncentrálni,  és  a  műsorok 

összekötő eleme a zene lett. 
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2. A rádiózás különféle modelljei

Az amerikai rádió

Az 1920-as évek kezdetétől az elektroncsöveken és a rövidhullámokon alapuló technológia 

tökéletesedése könnyen indusztrializálható adóvevő-rendszerek kiépülését  teszi lehetővé. 

Az Egyesült Államokban a rádióadások fejlesztésnek igen eredeti modelljét gondolják ki. 

A  helyzet  sokáig  bizonytalan  volt,  hiszen  a  rádiósugárzás  kezdetben  zavarta  a 

rádióhullámokon  alapuló  kommunikációs  rendszerek  működését.  A  kormányzat  és  a 

katonai vezetés kezdeményezésére és szabadalmak egész pooljára támaszkodva létrejön a 

Radio Corporation of  America (RCA), az Egyesült Államokból sugárzott és az országban 

fogható adások ellenőrzésére szolgáló, teljesen amerikai kézben lévő társaság. Az RCA 

kizárólagos  jogokat  gyakorol  a  rádiós  hírközlés  felett;  a  nagy  távközlési  társaság,  az 

American  Telephone  Telegraph  (ATT)  pedig  megőrzi  a  vezetékes  távközlés 

monopóliumát. 

Az áttörést meghozó kezdeményezés azonban máshonnan érkezik. A Westinghouse (a két 

nagy villamosenergia-ipari  tröszt  egyike)  ráébred,  hogy az  emberek  addig  nem fognak 

rádiókészüléket  venni,  amíg  megfelelő  műsorokat  nem  szolgáltatnak  számukra.  E 

felismerés  szellemben  hozzák  létre  1921-ben  Pittsburghben  első  rádióállomásukat;  a 

rákövetkező  évben  pedig  New  York-ban  és  Chicagóban  telepednek  meg.  Ezzel 

párhuzamosan  számos  helyi  kezdeményezés  is  indul:  ipari  vállalatok,  újságok, 

bevásárlóközpontok és egyházak mind-mind saját adóállomásokat hoznak létre. 1923-ban 

összesen 600 adóállomás működik Amerikában. 

Herbert Hoover kereskedelmi Államtitkár 1922 tavaszán a következőket állapítja meg: „Az 

elmúlt  öt  hónap  során  meghökkentő  társadalmi  jelenségnek  lehettünk  tanúi. 

Minisztériumunk  becslése  szerint  egymilliónál  is  több  állampolgár  rendelkezik  TSF- 

(Télégraphie sans File, vezeték nélküli távíró) vevőkészülékkel, holott egy évvel ezelőtt 

ötvenezernél is kevesebbről tudtunk.” 

Felmerül  a  műsorkészítés  finanszírozásának  kérdése  is,  ám  egyelőre  nem  alakul  ki 

konszenzus a reklámok engedélyezésének szükségességéről. 
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A gabonaipari  termékeket forgalmazó General  Mills 1933-ban felajánlja, hogy hajlandó 

volna heti 3 ezer dolláros összeggel támogatni a CBS saját hírhálózatának kiépítését. Egy 

hét alatt meg is szervezik a Columia News Service-t. A CNS új hírforrások felkutatásával 

kezdi  ténykedését:  szerződésre  lép  az  egész  világot  behálózó  British  Telegraph-fal,  a 

nagyobb városokban pedig saját irodákat nyit. Ettől kezdve a rádió napi rendszerességgel 

sugároz híreket, hírszerkesztői pedig az országos politika tényezőivé válnak. 

Az NBC kezdeményezésére egyezség születik a rádió és a sajtó között: a rádió egyfelől 

korlátozza a sugárzott hírblokkok számát, másfelől pedig felhívja a hallgatók figyelmét, 

hogy további  részleteket  az  újságokban találhatnak.  A hallgatók  hírigénye  azonban túl 

nagy Elkészül a híradást  szabályozó etikai kódex, amelynek egyik legfontosabb pontja, 

hogy  a  hirdetők  nem  befolyásolhatják  közvetlenül  a  hírszerkesztést.  A  második 

világháború idejére a CBS már a világ egyik legkiterjedtebb hírhálózatával rendelkezik. 

Az 1947-es év a rádió működésének csúcspontja az Egyesült Államokban. Az adásidőnek 

már 1940-ben is több mint a felét hirdetők finanszírozzák.

Összességében  azt  mondhatjuk,  hogy  az  Egyesült  Államokban  a  kereskedelmi  és 

szórakoztató rádiózás modellje szinte kizárólagos fontosságú. Európa, minden ellentétes 

irányú feltételezéssel szemben, nem követi az amerikai modellt. 

Európai rádiózás

Az európai rádiózás egészen más modell szerint fejlődik. Különféle mértékben ugyan, de 

az  országok  túlnyomó  többségében  a  rádió  feletti  ellenőrzést  az  állam  tartja  kézben. 

Oroszországban és később egész Kelet-Európában az adókat az államhatalom működteti. 

Olaszországban,  Svédországban és  Svájcban a  rádióállomásokat  magántulajdonra  épülő 

érdekcsoportok  irányítják,  de  az  államnak  elég  nagy  részesedése  van  ahhoz,  hogy 

ellenőrizni  tudja  a  rádiózást.  Államilag  nagyon  ellenőrzött  vállalkozások  működtetik  a 

rádiózást Németországban, Hollandiában és Angliában. Franciaországban és Belgiumban 

az állami rádió és a magánadók vegyes rendszere egészen a háborúig fennmarad. Kivételt 

csak az 1931-ben létrejövő, országos kiterjedésű magánrádió, a Radio Luxemburg jelent. 
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A BBC

A British Broadcasting Corporation (BBC) annak iskolapéldája, hogyan képes fejlődésre 

egy nem kereskedelmi alapokon szerveződő rádió. Létrejöttében pedig nagy szerepe volt öt 

nagy,  elektromos  alkatrészeket  gyártó  vállalkozásnak  (többek  között  a  Marconinak,  a 

General Electricnek, A Thomson Houstonnak és a Western Electricnek). Az öt cég arra 

szövetkezett,  hogy létrehozzanak egy üzleti  alapokon álló  magánvállalkozást,  amelynek 

feladata  műsorok  gyártása  és  sugárzása  lenne.  A  British  Post  Office  1923-ban  ad  ki 

sugárzási engedélyt a BBC számára. 1926-ban a BBC függetlenedik alapítóitól és public 

corporationné (közhasznú társasággá) válik. Bár a BBC igazgatóját a kormányzat nevezi 

ki, az intézmény mégis nagy stabilitásnak és erkölcsi függetlenségnek örvend. 

A demokrácia  és  a  közérdek  védelmét  minden  más  szempont  elé  helyező  angol  rádió 

kialakít  egy sajátos, sokak által  „paternalistának” bélyegzett  stílus. Vezetői – különösen 

első  főigazgatója,  John  Reith  –  mindent  megtesznek  az  intézmény  politikai 

függetlenségének megóvása érdekében. 

A  BBC  vezetői  nagy  hangsúlyt  fektetnek  műsoraik  magas  kulturális  színvonalának 

biztosítására, ez a célkitűzés pedig összeegyeztethetetlen a hirdetések sugárzásával. Igen 

sajátos a BBC műsorrendje is: a rádió vezetői didaktikai megfontolásokból úgy döntenek, 

hogy  a  sorozatokat  nem  előre  meghatározott  napszakban  sugározzák,  ezzel  is  arra 

ösztönözve a hallgatókat,  hogy új  és új  műsorokat  fedezzenek fel.  A BBC az egyetlen 

európai rádió, amely ilyesfajta eljárást megengedhet magának.

(A BBC történetét és átalakulását lásd későbbi külön fejezetben.)

A német modell

Németországban  az  ipar  szükségletei  és  az  állam  hatalmi  törekvései  közötti 

kompromisszum eredményeként kristályosodnak ki lassan – a weimari  köztársaság és a 

nácizmus évei  alatt  – a rádiózás igen sajátos szervezeti  keretei.  Az idő multával  egyre 

központosítottabb,  kulturális  és  politikai  téren  egyaránt  a  konzervatív  középosztály 

ízlésének megfelelően működő rendszer igen egyszínű műsorokat állít  elő. Egyes német 
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nagyvállalatok már 1922-ben támogatni kezdik a magánkézben lévő adóállomásokat.  A 

rádióállomások  jogi  helyzetét  a  birodalmi  távíró  eszközökről  szóló,  1892-es  keltezésű 

törvény  szabályozza.  1908-ban  megerősítik,  hogy  az  említett  törvény  a  rádiókra  is 

vonatkozik. A törvény arról rendelkezik, hogy mindenféle, „vezetékes vagy drót nélküli” 

üzenetek küldésére alkalmas villanytávíró felszerelése és működtetése engedélyeztetéshez 

kötött.  A világháborút közvetlenül megelőző években még külföldi (főleg angol) cégek 

uralják a  német  piacot,  a  háború azonban elodázhatatlanná  teszi  a  német  iparban rejlő 

lehetőségek  kibontakoztatását.  Három  cég  fedi  le  a  piacot:  A  Lorenz,  a  Huth  és  a 

Telefunken.  

1917-től  kezdve  néhány  adó  zenére,  valamint  újságok  és  könyvek  felolvasására  épülő 

műsorokat kezd sugározni. A német rádiók még a pszichológiai hadviselésre is kísérletet 

tesznek (kevesebb sikerrel, mint angol és amerikai kollégáik). Napról napra sajtóhíreket 

juttatnak el amerikai újságokhoz; a Wolff hírügynökség pedig a semleges országok sajtóját 

próbálja meg információkkal ellátni.

1918-ban a  forradalmi  lázban  égő Németország  minden  politikai  tényezője  felismeri  a 

rádió hatalmi-stratégiai jelentőségét. A munkástanácsok és a kormány rádióért folytatott 

küzdelme azzal a következménnyel jár, hogy az új médium feletti hatalmat a posta ragadja 

magához. Befolyását meg is őrzi, 1919-ben a Postaminisztérium kifejezetten a rádiózással 

foglalkozó ügyosztályt hoz létre. 

A francia modell

A rádiózás francia modellje sokban hasonlít a német rádiózás első modelljéhez, ám számos 

ponton különbözik is tőle. A hasonlóság - különbözőség: a francia rádiózás is különféle 

irányokból érkező kezdeményezésekre épül, a rádiózás Franciaországban kettős kulturális 

modell  szerint  szerveződik.  A  háborút  megelőzően  számos,  egyre  erősebb  és  egyre 

hallgatottabb magán-rádióadóról tudunk; ezekkel párhuzamosan működik a felügyelet alatt 

álló adók hálózata is. A műsorok fejlődése során egyre nagyobb feszültséget észlelhetünk 

magánvállalkozás és állami szféra, kereskedelmi dinamika és kulturális felügyelet között. 

A kezdeti időkben a franciaországi rádiózás nem sokban tér el az Európa többi országában 

honos modelltől. Mint minden ipari országban, itt is zajlottak kísérleti rádióadások az első 

világháborút  megelőző  években.  A  haditechnikai  felszerelések  békés  célú 
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újrafelhasználása Franciaország  számára  épp oly sürgető szükségszerűség volt,  mint  az 

Egyesült  Államokban.  A  rádiózás  jogi  kereteit  –  Németországhoz  hasonlóan  – 

Franciaországban is a távírórendszerre vonatkozó jogi szabályozásból vezetik le. Eleinte 

Franciaországban a rádiózás nem rendelkezik intézményi háttérrel. Az első magánkézben 

lévő  készülék  paradox  módon  az  Eiffel-toronyban  található,  hadi  célokat  szolgáló 

rádióadót használja. A háború után a Francia Rádióelektronikai Társaság Clichyben felállít 

egy nagy teljesítményű rádióadót. 

1926-ban  a  kormányzat  mindenki  számára  egyértelművé  teszi,  hogy  a  jövőben  nem 

engedélyezi több rádióadó létrejöttét. A Radio-Paris válik az ország legjelentősebb magán-

rádióadójává:  hosszúhullámon  sugározott  adásaival  lassan  lefedi  Franciaország  egész 

területét.  A  Radio-Paris  az  amerikai  kereskedelmi  rádiókhoz  hasonlóan  működik: 

reklámokat,  szórakoztató  zenét  és  vetélkedőket  közvetít.  1913  körül  tizenkét  magán-

rádióadó  küzd  tizenöt  közszolgálatival  a  hallgatók  kegyeiért.  Az  egymást  követő 

kormányok megkísérlik fokozatosan ellenőrzésük alá vonni és központosítani a rádiózás 

egészét.  Kezdetben  a  hallgatók  képviselőiből  álló  bizottságok  is  részt  vehetnek  a 

műsorkészítésben.  A műsorkészítésért  felelős  bizottságokat  azonban  egyre  szigorúbban 

ellenőrzik. 1939-ben, a hadüzenetet követően minden magánkézben lévő adó kormányzati 

felügyelet alá kerül. A magánadók ellenőrzése azonban nem pusztán politikai kérdés. A tét 

az, hogy melyik kulturális modell mellett teszi le a voksot a francia rádiózás: az amerikai 

kereskedelmi  rádiózást  tekintsék  követendő  példának,  vagy német  és  angol  mintára  az 

általánosan elfogadott kulturális értékeket próbálják meg közvetíteni. Az amerikai filozófia 

különféle csatornákon keresztül hódítja meg Franciaországot. 

3. A rádiózás átalakulása

A rádiózás átalakulása sokat várat magára. Az 1950-es években az amerikai törvényhozás 

komoly erőfeszítéseket tesz a koncentráció folyamatának megfékezésére: megtiltják, hogy 

egy  érdekcsoportnak  hétnél  több  rádióállomás  legyen  a  birtokában,  korlátozzák  a 

sajtócsoportok befolyását a helyi rádióadók működésére. A műsorok is nagyot változnak. 

A rádiójátékok, a drámák, a vígjátékok és a vetélkedők többsége átkerül a televízióba, a 

rádiónak  elsősorban  a  zene  marad.  A  rádió  ezekben  az  években  helyi  hirdetők  által 

támogatott, regionális jelentőségű médiummá változik. A másik jelentős változás, hogy a 

hallgatók  igen  olcsón  szert  tehetnek  URH-vevőkészülékekre.  A  tranzisztoros  rádiók 
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hódítják meg a rock, majd a diszkózene és a kommersz dalok számára a fiatalságot.  A 

rádiózás két, egymástól jól elkülöníthető piac: egyrészt országos érdekű, a hálózatok által 

készített  műsorok  piaca,  másrészt  a  regionális  hallgatottságú,  elsősorban zenét  sugárzó 

adók piaca köré szerveződik.  Az oklahomai szövetségi épület ellen 1995-ben elkövetett 

merénylet újra ráébresztette Amerikát a rádiózás jelentőségére. Az olcsón és egyszerűen 

működtethető  URH-rádióadók  viták  kereszttüzébe  kerülnek,  az  Egyesült  Államok 

legkülönbözőbb pontjain élők kezdeményezése felkelti  az országos médiumok, jelesül a 

New York Times figyelmét. A rádiózás a merényletet követő időszakban azt bizonyítja, 

hogy  továbbra  is  a  társadalmi  nyilvánosság  fontos  fórumának  és  a  közvélemény 

kialakulása jelentős helyszínének kell tekintenünk a rádióadókat. 

Franciaországban az URH-adósáv liberalizálásának kérdése sűrűn felbukkan az 1981-es 

elnökválasztási kampányt kísérő politikai vitákban. A két kérdés megvitatása alkalmat ad 

két,  egymással  élesen  szemben  álló  elképzelés  megütközésére:  a  hagyományos  és 

tekintélyelvű  állam  hívei  tartanak  a  kommunikáció  ellenőrizetlen  formáinak 

felbukkanásától, sokan vannak azonban, főleg fiatalok, akik a rádiózástól az önkifejezés új 

formáinak  meghonosítását  remélik,  és  azt,  hogy  az  ő  politikai  törekvéseik  is  fórumot 

kapnak. 

4. A ’90-es évek változásainak bemutatása a BBC történetének 

elemzésével

A ’80-as és a ’90-es években gyökeresen megváltozott az a környezet, amelyben a mai 

közszolgálati médiumoknak működniük kell.

A  British  Broadcasting  Corporation  (BBC)  alapítása  óta  a  közszolgálati  média 

modelljeként  működik,  évtizedek  óta  meghatározva  a  műfaj  normáit.  A  műsorszórási 

technológiák  intenzív  fejlődése  és  más  tényezők  miatt  azonban  a  mai  közszolgálati 

médiumoknak  már  egy  számukra  teljesen  idegen  piaci  környezetben  kell  helytállniuk, 

felvéve a versenyt a kereskedelmi médiumokkal.

Rendkívül  nehéznek,  szinte  megoldhatatlan  feladatnak  látszik  a  közszolgálati  média 

történetének eddigi legnagyobb kihívása, az, hogy megtalálja az egyensúlyt színvonal és 

piacképesség között.
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A változás legfontosabb irányai a következőképpen foglalhatóak össze:

1. Átalakul a média hagyományos struktúrája. A piactól független és közpénzekből 

finanszírozott,  monopolhelyzetet  élvező  közszolgálati  rádió  uralmát  fokozatosan 

felváltja  a  piaci  intézményekként  működő  magánrádiók  dominanciája.  A 

szektorban a verseny lesz a legfontosabb szervezőelv.

2. Átértékelődik  a  hallgatók  szerepe  a  médiában.  A közönségigény válik  a  rádiók 

műsorpolitikájának legfőbb irányítójává, bár a kereslet természetesen a rádiózásban 

is manipulálható.

3. Az  állami  rádióadók  centralizált  felépítésével  szemben  a  helyi  vételkörzetű 

kereskedelmi  és  közösségi  adók  a  decentralizáció  szellemét  képviselik,  az 

állampolgári viselkedés új mintájaként szolgálnak.

4. A  rádió  már  nemcsak  a  többségnek  szól.  Bizonyos  keretek  között  a  kisebb 

közösségeknek  is  lehetőségük  nyílik  arra,  hogy  megteremtsék  a  maguk 

rádióállomásait.

5. A választás lehetősége a rádiózásban is mindennapossá válik. A szakosodás révén 

érvényesülhetnek az egyéni igények.

6. A kereskedelmi és közösségi rádiók átszabják a rádióban közvetített tartalmakat és 

stílust. 

7. A  személyesebb  hangvétel  megjelenése  megváltoztatja  a  közönség  és  a  média 

viszonyát.

8. A közönségigényeket  felismerő  magánrádiók  könnyen  befogadható  programokat 

sugároznak. 

A BBC viszonylag rövid idő alatt elismert társadalmi intézménnyé nőtte ki magát. „A rádió 

megszűnt játékszer lenni (…), intézménnyé vált, amely befolyásolja az emberek érzelmeit, 

gondolatait és egymáshoz való kapcsolatukat” (Briggs 1961).

A BBC jelenlegi társasági formáját  1927-ben kapta, amikor a kormány által kibocsátott 

első Royal Charter (A BBC állami működési engedélye) az addig magánszemélyek által 

birtokolt társaságot közszolgálati szervként működő állami tulajdonná nyilvánította. 
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A  BBC  egészen  az  ötvenes  évekig  megőrizte  monopolhelyzetét,  versenytárs  híján 

kimagasló  pozíciót  szerzett  a  brit  társadalomban,  és  világszerte  a  közszolgálati  média 

modelljévé vált. Hírnevét a II. világháború során alapozta meg. 

A  rádiózás  területén  megváltoztak  az  erőviszonyok:  a  hetvenes,  majd  különösen  a 

nyolcvanas  években gombamód szaporodtak a közösségi és kereskedelmi  rádióadók.  A 

kilencvenes években a BBC négy csatornáját átköltöztette az FM frekvenciatartományra, 

középhullámon pedig egy új állomást hozott létre. 

A BBC eredeti küldetése az, hogy műsoraiban híven tükrözze a brit társadalom értékeit és 

nézeteit. A BBC-t azzal a céllal hívták életre, hogy a mindenkori elit által képviselt értékek 

alapján fejlessze és formálja az emberek ízlését és tudását.

A BBC ténykedésének többek között az volt és a mai napig is az a célja, hogy a briteket 

megfelelő  mennyiségű  információval  lássa  el  a  nemzet  életét  érintő  legfontosabb 

kérdésekben  és  segítségével  intenzív  társadalmi  diskurzus  alakuljon  ki.  Amíg  a  BBC 

monopolhelyzetben volt, a műsorkészítés uralkodó elve („nevelni és szórakoztatni”) nem 

kérdőjeleződött meg.

Az ellentmondás  a  demokrácia  természetében  rejlik.  Az embereknek  biztosítani  kell  a 

szabad  választás  esélyét,  hogy  ízlésük  szerint  válogathassanak  a  műsorok  között.  A 

demokráciában az embereknek joguk van a tudás megszerzéséhez, ez az ellentmondás a 

közszolgálati  médiában  Európa-szerte  tapasztalható  válság  egyik  lehetséges  oka.  A 

közszolgálati média nem tartható fenn közpénzek nélkül, nem működhet a piac szabályai 

szerint,  viszont  felmerül  a  kérdés,  hogy  milyen  jogon  avatkozik  be  az  állam  a  piaci 

folyamatokba, és tart mesterségesen életben egy intézményt azoknak az adójából, akik nem 

választják a nevelési célzatú médiát?

A közszolgálati  média  képviselői  hagyományosan  ellenszenvet  éreznek  a  kereskedelmi 

szemlélet  mindenfajta  megnyilvánulásával  szemben.  A  hatalom  szemében  a  BBC  egy 

mesterségesen felduzzasztott, veszteségesen üzemelő, pazarló intézmény, amelyet csak a 

privatizáció  menthet  meg.  A  közszolgálati  média  jellemzően  az  egyik  olyan  terület, 

amelyet nagyhatalmú érdekcsoportok használnak fel érdekeik érvényesítésére. 
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A  BBC  működésének  utolsó  két  évtizedében  egyre  kevésbé  volt  képes  naprakészen 

reagálni  a  közönség  igényeinek  változásaira.  A  változások  iránti  igény  nehezen 

fogalmazódott  meg.  A  BBC  teremtette  meg  az  objektív  újságírás  modelljét,  újságírók 

nemzedékeinek mutatott példát. A BBC számára dolgozni maga volt a dicsőség. A BBC-

nek sem volt írott szakmai, etikai kódexe. 

A BBC-nél a reformokat fölülről vezették be, nem saját elhatározásukból változtattak az 

emberek műsorkészítői szokásaikon.

Az elmúlt évtizedekben lezajlott változásokat a közszolgálatiság koncepciójának fokozatos 

eróziója jellemzi. A változás legfontosabb trendjei az alábbiak:

1. Az  elmúlt  évtizedekben  a  BBC  különböző  csatornáit  a  szakosodás,  a  mind 

világosabb műsorprofil kialakítása jellemzi.

2. Fokozatosan csökken az oktató-nevelő műsorok aránya.

3. A BBC állomásai a korábbinál hosszabb műsoridőben és szélesebb választékban 

kínálnak zenét.

4. A BBC alkalmazkodik a hallgatók változó szokásaihoz és ízléséhez. Műsoridejét 

megnyújtja,  lefedve  a  késő  éjjeli,  kora  reggeli  órákat  is.  Fiatal  szerkesztőket 

alkalmaz. A BBC új műsorpolitikája rugalmasabb és színesebb.

5. A BBC helyi vételkörzetű állomásokat alapít.

1988-92  között  soha  nem  látott  mértékű  átalakulás  ment  végbe  a  brit  elektronikus 

médiában.  Új vezérigazgató-helyettes  került  a BBC élére  John Birt  személyében.  Négy 

évvel  később,  1993  áprilisában  őt  választották  vezérigazgatónak.  Kinevezése 

fordulópontnak tekinthető a BBC életében. Birt hatalmas elszántsággal vetette bele magát a 

BBC megmentésének munkálataiba. 

A  birti  reformok  körül  hatalmas  nyilvános  vita  kerekedett,  valódi  nemzeti  kérdés  lett 

belőlük.  Birt  létrehozta  a  belső piac  rendszerét  a  BBC-ben,  a  belső  piac  rendszerének 

kiépítésével figyelemreméltó megtakarításokat ért el. 

A  kormány  1992  novemberében  Green  Paper  (Zöld  Könyv)  címen  vitaindító 

dokumentumot adott ki a BBC jövőbeli szerepéről. A Green Paper a BBC működésének 

legalapvetőbb kérdéseit  fogalmazta  meg nagyon óvatosan, szinte minden kérdést nyitva 

hagyva.  Szorgalmazta  a  közsolgálatiság  fogalmának pontosítását,  felvetette  az örökzöld 

téma,  az előfizetési  díj  esetleges alternatívájának bevezetését.  Javasolta továbbá a BBC 
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programszerkezetének alapos  vizsgálatát,  az  elavultnak  bizonyuló  műsorok megújítását, 

illletve annak eldöntését, hogy továbbra is a széles rétegekhez kívánnak-e szólni általános 

programokkal. A dokumentum felvetette azt a meglehetősen költői kérdést is, hogy a BBC 

jövőbeli  szerepe  továbbra  is  magában  foglalja-e  a  kultúra  és  a  tudományos  élet 

támogatását, az oktatási és nevelési tevékenységet. 

A  közvélemény  egyre  inkább  hangot  adott  annak  a  meggyőződésének,  hogy  a 

kereskedelmi  média  rohamosan  hízó  kínálata  mellett  felesleges  a  közszolgálatiság 

fenntartása. A kormány azonban kinyilatkoztatta, hogy a közszolgálati médiának továbbra 

is jelentős szerepe van a brit demokrácia életében. 

A  BBC  eddigi  legátfogóbb  reformjainak  bevezetése  1993  április  elsején  kezdődött, 

kulcselemei a következők voltak:

- a  producereknek  pontosan  tisztában  kell  lenniük  az  általuk  készített  műsorok 

költségeivel, 

- a  belső  gyártási  egységeknek  a  piacon  elfogadott  árakhoz  képest  kell 

versenyképesen működniük – szolgáltatásaikért reális árat kell kérniük, 

- a BBC produkciós egységei költségvetésük függvényében szabadon választhatnak, 

hogy külső vagy belső céggel szerződnek, 

- a  szerkesztőségek  és  produkciós  irodák  mindegyikének  önálló  gazdasági 

egységként  kell működnie saját üzleti  tervvel és költségvetéssel  és miden évben 

nullszaldót kell elérnie,

- a  BBC  alkalmazottaira  új  normák  érvényesek,  amelyek  szellemében  újra  kell 

tárgyalni  a  munkaszerződéseket:  mindenki  anyagilag  is  felelősséggel  tartozik  a 

munkájáért.

A ’90-es évek elején a BBC közel 70 éves történelmének sorsdöntő fordulatához érkezett. 

Akárcsak  az  európai  közszolgálati  média  más  képviselőinek,  a  BBC-nek  is  döntenie 

kellett,  hogy  felveszi-e  a  versenyt  az  egyre  fejlettebb  technológiával  dolgozó,  egyre 

sokrétűbb  kínálatot  nyújtó  kereskedelmi  médiával  és  piacképessé  teszi-e  magát,  vagy 

ragaszkodik hagyományos közszolgálati szerepéhez és lassan eltűnik a színről.

Angliában John Birtnek jutott az a hálátlan történelmi feladat, hogy a döntést meghozza és 

a piacképesség elérése érdekében következetesen végigvigye reformjait. A birti reformok 

elsődleges célja az volt, hogy a rendszer átstrukturálásával pénzt takarítsanak meg, amelyet 
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technológiai  fejlesztésekre  lehet  fordítani,  ugyanakkor  az  is  Birt  célja  volt,  hogy 

levegővételnyi szünethez juttassa a szerepzavarral küzdő intézményt. 

Európában az 1970-es évektől  kezdve a  központosított  rádiózás  kevésbé elégítette  ki  a 

hallgatók igényeit. Legélesebbé Angliában vált a probléma, hiszen ott volt a konzervatív 

rádiózás fellegvára (még reklám sem mehetett). Az angol partoknál pl. lehorgonyoztak a 

kisebb  hajók,  mindegyiken  egy-egy  rádióállomás,  s  azokról  szórták  (természetesen 

engedély  nélkül)  érdekes,  szórakoztató,  zenés  műsoraikat  a  szárazföld  felé.  Amint 

megjelent a parti őrség, a hajók „elszeleltek”. Nem hiába kapták a „kalózrádió” elnevezést. 

A tömegigények hatására aztán Angliában is engedélyezték 1973-tól a helyi, kereskedelmi 

adók  működését.  Ekkor  már  a  nyugat-európai  országokban  teljesen  elterjedt  a  helyi 

rádiózás  (pl.  Olaszországban  kb.  2500  helyi  rádió  ontja  műsorait).  Mi  adja 

népszerűségüket? Néhány tényező:

• különböző rétegigényeknek felelnek meg

• az eseményekről közvetlen beszámolót adnak

• telefonon a közönség is beleszólhat a műsorba.

5. A rádiózás technikai működése

A Herz-féle rádiós műsorszórás elektromágneses hullámok segítségével történik. Ezek a 

hullámok  a  légkörben,  az  űrben,  sőt  szilárd  testekben  is  hallhatatlanul  és  láthatatlanul 

terjednek.  Terjedési  sebességük  a  fényével  megegyezik  vagyis  300.000  km/sec.  Ha 

azonban  a  hullámok  nem  eltérő  hosszal,  vagy  frekvenciával  rendelkeznének, 

összekeverednének, és nem lehetne rádiót hallgatni. Ezért az adó minden hordozóhullámát 

egy frekvenciához rendelik, amit tulajdonképpen egy műszaki azonosító cédulaként lehet 

felfogni. 

A  rádiós  műsorszórásban  az  elektromágneses  hullámok  spektrumában  négy 

frekvenciasávot és két átviteli  módot  használnak.  A kilométeres sáv (hosszú hullám),  a 

hektómetrikus sáv (középhullám) és a demokratikus sáv (rövid hullám) közül mindegyik 

használja az amplitúdómodulációs technikát (AM). A hang elektronikus jellé alakul át, azt 

amplitúdó variációk formájában egy hordozó hullámra szuperimponálják.  Az amplitúdó 

moduláció előnye, hogy ezeket a hullámokat nagy távolságokra is el lehet juttatni. A föld 
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felszínén  haladva  a  hosszú  8150  kHz  –  280  kHz)  hullámok  1000  km után  kezdenek 

halványodni, a középhullám (525 kHz – 1600 kHz) néhány száz km után, a rövid hullámok 

(6 MHz – 25 MHz) nagyon nagy távolságokra is eljutnak. A föld görbülete korlátozza a 

hullámokat,  amelyek  az  ionoszférában  visszaverődnek  és  így  az  egész  világot 

körbeutazzák. Az AM hullámokat könnyen megzavarja az interferencia, ezért nem lehet 

ezeket sztereo adásra használni.  Ezért  tértek át a frekvenciamodulációra (FM – méteres 

hullámok, 87.5 MHz – 108 MHz). Ebben az esetben a rádiójelek frekvenciáját modulálják. 

A hordozó amplitúdója nem változik, a frekvencia változásai szolgálnak a jel hordozására. 

Az FM nagy előnye, hogy a hangot kiváló minőségben adja vissza. Hátránya viszont, hogy 

korlátozott  tartományban  működik,  számos  akadály  állja  útját  és  ezekkel  arányosan 

csökken a hatósugara. 

A frekvencia spektrum egyre ritkább és keresettebb természeti kincs lesz. a hangátvitelre 

használt  frekvencia-sávok gyorsan telítődnek.  A hangátvitel  ma természetesen már nem 

ugyanaz,  mint amire a Herz-féle teret használják. A DAB (Digital  Audió Broadcasting) 

kialakulása a Herz-féle erőforrások takarékosabb felhasználását  teszi  lehetővé és kiváló 

CD hangminőséget biztosít szinte minden helyzetben.

A  DAB egy  olyan  digitális  audió  műsorszórás  rövidítése,  ami  különösen  alkalmas  az 

átviteli interferencia legyőzésére. 

A világ első DAB szolgáltatását 1995 szeptemberében indította el az angol BBC és a Svéd 

Műsorszóró Vállalat.

A rádiózáshoz rendelt  frekvenciákkal  való gazdálkodást nemzetközi megszabott  keretek 

szabályai  szerint  végzik.  A Nemzetközi  Frekvencia  Nyilvántartó  Testület  (IFRB) tartja 

nyilván és követi a frekvenciaelosztást a rádióelektromos frekvenciasávban.

A DAB a  hagyományos  analóg  műsorszórással  szemben  számos  előnnyel  rendelkezik: 

kiváló  hangminőség  interferencia  nélkül,  mobilis  közönség  kiszolgálása,  az  FM 

berendezéseknél tízszer kisebb teljesítményű adók használata, amivel a rádiófrekvenciás 

sávszélességet felére csökkenti.
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6. Rádiótípusok

Mi is az a rádió?

Nem túl nehéz rá válaszolni, mert mi is hallható a rádióban? Szöveg + zene. Az, hogy a 

zene és a szöveg milyen tartalmú és milyen arányban áll egymással, rádióállomások szerint 

változó.  A  műsorok  profilja  szerint  beszélhetünk  pl.  közszolgálati  rádióról  (főleg 

közérdekű  információkat  szolgáltat)  és  kereskedelmi  rádióról  (melyben  a  reklámjelleg) 

dominál. 

A rádió műsort szolgáltat.

6.1. Műsortípusok:

• saját gyártású műsorszám

• átvett műsorszám

• zenei műsorszám
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A közvélemény által közszolgálatinak tartott műsorok típusai

 

Műsortípusok Az említések száma
A műsorokat 

említők (984 fő) 
százalékában 

A teljes minta 
(2000 fő) 

százalékában

Hírek, híradók, napi aktuális 
műsorok

791 80 40

Aktuális riport, háttér-, 
magazin-műsor

482 49 24

Parlamenti közvetítés, ill. 
összefoglaló

78 8 4

Sport 17 2 1

Bűnűgyi hírek, tudósítások 19 2 1

Körzeti regionális műsorok 14 1 1

Nemzetiségi műsorok 6 1 0

Érdekvédelmi, szolgáltató 
műsorok

105 11 5

Értékőrzés, tradíció, kultúra 67 7 3

Vallási műsorok 16 2 1

Ismeretterjesztő műsorok 55 6 3

Szórakoztató műsorok 115 12 6

Közérdekű hirdetések 4 0 0

Reklámok 7 1 0

32



Rádió- és tévécsatornák közszolgálati/kereskedelmi jellegének megítélése 
(%)
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Rádiótípusok:

A  tömegkommunikációs  eszközöket,  s  azon  belül  az  elektronikus  médiumokat 

csoportosíthatjuk annak alapján, hogy üzeneteikkel milyen széles hallgatói, nézői körhöz 

jutnak el. Így léteznek:

• helyi rádió: egyetlen városon belül élnek hallgatói

• körzeti (regionális) rádió: vételkörzetében többen élnek, mint a helyi rádió esetében

• országos rádió: vételkörzetében az ország lakosságának minimum 50 %-a él, 

• külföldre  (is)  sugárzó  rádió:  olyan  nem  műholdas  műsorszolgáltató,  melynek 

vételkörzete túlnyomórészt a Magyar Köztársaság határain kívülre esik 2

2 Szabadon. Kiadja a Szabad rádiók Magyarországi Szervezete, Budapest, 1999. 9. p.
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Csatornák Közszolgálati Kereskedelmi Nem tudja Összesen

M1, M2 78 3 18 99

Duna TV 47 15 37 99

TV2 7 75 17 99

RTL Klub 7 77 16 100

Magyar Rádió 73 4 22 99

Danubius Rádió 5 70 24 99

Sláger Rádió 5 69 25 99

6.2 A rádiók típusai szerepvállalásuk, illetve a működtetés módja szerint 

lehetnek:

• állami: költségvetési támogatásból működnek

• pártrádió

• közszolgálati:  kormány-  és  pártpolitika  befolyásától  mentes  műsorszolgáltató, 

amely pártatlanul,  objektíven informál,  széles  körű lakossági  szolgáltatást  kínál, 

közpénzből finanszírozzák

• közrádió: közalapítvány, közintézmény rádiója

• közösségi  rádió:  nemzetiségek,  etnikai,  városi,  területi,  lakóhely  vagy  azonos 

érdeklődés alapján helyi információkat és szolgáltatásokat nyújtó rádió

• önkormányzati:  helyi  önkormányzatok  felügyelete  mellett  működő,  általánosan 

helyi információkat és szolgáltatásokat nyújtó rádió

• kereskedelmi:  valójában  gazdasági  vállalkozás,  amely  főleg  reklámból  él, 

műsorpolitikáját  a  hallgatói  igények  alakítják,  de  közszolgálati  funkciót  is 

elláthatnak. 
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 18 év alatt 19-34 éves 35-49 éves 50-64 éves 65 év felett

Közszolgálati 1 6 14 31 32

Kereskedelmi 71 65 54 25 6

Regionális 7 7 7 7 3

Nem rendszeres 
Rádiózók

19 20 24 36 58

Egyéb 2 2 1 1 1

Összesen 100 100 100 100 100

6.3 A különféle típusú rádiók jellemzői:

a) Közszolgálati rádió:

• kötelező tájékoztatási minimumok,

• kevés kommentár,

• a kommunikáció útja egyirányú: tájékoztatás-információközlés,

• távolság a hallgatók és a készítők között, „kimértebb” stílus
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b) Kereskedelmi rádió:

• minél szélesebb körhöz eljutni minden áron, 

• a figyelem mozgósítása  reklámkampányokkal,  akciókkal,  játékokkal,  erős  show-

elemekkel,

• stílusában igyekszik minél simulékonyabb, fülbemászóbb lenni,

• híres sztárszemélyiségek bevetése,

• a kommunikációból fogyasztási cikket csinál,

• legfőbb törekvése: a két reklám közötti időt valahogy kitölteni.

c) Közösségi rádió:

• nem feltétlenül, nem mindenáron akar mindenkihez szólni, 

• szubkultúrák, kisebbségek meghatározó jelentősége,

• többségében önkéntesek munkáján alapul,

• nyitottság jellemzi,

• azok csinálják, akiknek szól,

• partnernek tekintik a befogadót, 

• rádió és hallgató kölcsönösen hatnak egymásra, közvetlen információcsere,

• nonprofit működési keretek: az esetleges működési bevételeit visszaforgatja a rádió 

működtetésére,

• a hallgató részese a rádióprogram születésének, 

• helybeliség különös jelentősége,

• igyekszik erősíteni a helyi kultúrát,

• erősen azonosul az általa felvetett témákkal,

• szereplője nem a híres sztár, hanem a hétköznapok embere.
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Rádióhallgató típusok megoszlása a különböző iskolai végzettségű csoportokon belül 

(%)

 8 osztály
Szakmunkásképz

ő Középiskola
Főiskola, 
egyetem

A közszolgálati adók 
közönsége 19 19 18 28

A kereskedelmi adók 
közönsége 32 44 48 32

A regionális adók közönsége 3 7 8 12

Nem rendszeres rádiózók 45 28 25 26

Egyéb 1 2 1 2

Összesen 100 100 100 100
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Rádióhallgató típusok megoszlása lakóhely szerint (%)
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Rádióhallgatók típusok megoszlása lakóhely szerint (%)

 Budapest Vidéki város Község

A közszolgálati adók közönsége 16 23 18

A kereskedelmi adók közönsége 19 44 43

A regionális adók közönsége 19 2 4

Nem rendszeres rádiózók 43 30 34

Egyéb 3 1 1

Összesen 100 100 100
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A  közszolgálati,  kereskedelmi  és  közösségi  rádiók  működésének  legfontosabb 

jellemzői

Közszolgálati 
rádió

Kereskedelmi rádió Közösségi rádió

Tulajdonos Állam Magánbefektetők Egyesületek
Vételkörzet Országos Helyi/körzeti/hálózatos Helyi
Célcsoport Az egész népesség Behatárolt csoportok Kisebbségi 

csoportok  vagy  a 
többség

Finanszírozás Előfizetési  díjak, 
közpénzek

Reklámbevételek Alapítványi 
források,  központi 
támogatás

Műsorstruktúra Egyedi 
műsorszámok

Folyamatos  zene  és 
hírek

Kötetlen

Kitűzött  társadalmi 
cél

Tájékoztatás  és 
népművelés

Szórakoztatás Propaganda  és 
érdekképviselet

Az egyes típusok műsorainak sajátossága és a közönséghez fűződő viszonyuk

Közszolgálati rádió Kereskedelmi rádió Közösségi rádió
Nyelv Irodalmi Köznyelvi Köznyelvi
Hangnem Ünnepélyes Közvetlen Közvetlen
Bemondó „decens” „nonkonformista” „nonkonformista”
Hallgató „idegen”, távoli „barát”, közeli „barát”, közeli
Kapcsolatuk Hierarchikus Formálisan egyenlő Formálisan egyenlő
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Az egyes típusok társadalmi-politikai háttere és hatása

Közszolgálati rádió Kereskedelmi rádió Közösségi rádió
Távlati cél Hagyományőrzés Nyereségtermelés Hátrányos  csoportok 

emancipációja
Műsorpolitika Normatív Kereslet-orientált Normatív
A rádiózás felfogása 

általában

Társadalmi küldetés Szolgáltatás Társadalmi küldetés

Közvetített érték Rend (piaci) szabadság (esély)egyenlőség
Ideológiai gyökerek Konzervativizmus Neoliberalizmus Radikális alternatív
Társadalmi hatás Integratív - Dezintegratív
Politikai orientáció Politikailag semleges Apolitikus Politikailag 

elkötelezett

6.4 Mit jelent pontosan az, hogy közszolgálati?

A  közszolgálati  műsorszórás  eszméje  brit  fogantatású,  Sir  John  Reith,  a  BBC  első 

vezérének  a  húszas  években  megfogalmazott  gondolatai,  melyekben  a  közszolgálati 

műsorszóró feladatait rögzíti, máig érvényesek:
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„1.  A  közszolgálati  műsorszórónak  az  általános  közönség  valamennyi  különböző 

csoportjához kell fordulnia és ellátni őket közérdeklődésre számot tartó programokkal. A 

közérdeklődésre számot tartó tématerületek országról országra változnak.

2. A közszolgálati műsorszóró (a továbbiakban: KSZM) a közszolgálat sikermodellje kell 

legyen,  annyira,  hogy  riválisai  vagy  versenytársai  kénytelenek  legyenek  ezt  a  sikeres 

közszolgálati prototípust követni.

3. A KSZM-nek felelősnek kell lennie az előadó- és alkotó-művészekért. Mint e területek 

patrónusának, el kell tudnia számolni a kapott közpénzekkel.

4.  A  KSZM kísérletezzen  új  műsorformákkal  és  vállaljon  kockázatot  új  művészek  és 

előadók foglalkoztatásával.

5. Szükséges, hogy a KSZM fokozza a többségi közegben élő kisebbségnek tudatosságát.

6. Adjon műsoridőt a KSZM a társadalom másként-gondolkodóinak. Az eltérő vélemények 

adásba kerülése a magabiztos társadalom jele.”

Hogy méltánytalanul  ne  mellőzzük  Európa  egy másik  nagy hagyományú  közszolgálati 

műsorszóró  intézményét,  az  olasz  RAI-t,  íme  az  ő  műsorpolitikai  normatívái,  elnökük 

megfogalmazásában: 

„- olyan műsorsugárzási rendszer kiépítése,  amely a nemzet egész területének homogén 

lefedését biztosítja, 

- a közönség ellátása a szórakoztató, tájékoztató és nevelési műsorok lehető legszélesebb 

választékával,

- az objektív tájékoztatás biztosítása, bármely politikai körülmények közepette,

- a szólásszabadság és a kommunikációhoz való szabad hozzáférés jogának garantálása, 

-  a  lakosság  többségi  és  kisebbségi  csoportjai  érdeklődésének  kiegyenlített  szolgálata 

vallásokat, kultúrákat, fajokat és nemeket illetően, 

- olyan műsorok készítése, amelyek képesek arra, hogy a nemzeti kultúra eredetiségét és 

szellemét megőrizzék és fejlesszék.”
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A rádiók  és  a  televíziók  közszolgálati  szerepének  hagyományos  koncepciója  szerint  a 

közmédium egyik legfontosabb feladata az, hogy információval lássa el az embereket. Az 

általa  továbbított  ismereteknek  valamennyi  állampolgár  számára  értelmezhetőnek  és 

használhatónak kell lennie. 

A  hagyományos  közszolgálati  rádió  a  lehető  legszélesebb  közönség  megszólítására 

törekszik.  Ezt  a  műsorszolgáltatást  általában  a  „minőségi  műsorok”  fogalmával 

legitimizálják. Ez különböztetné meg a kereskedelmi adók „silány” termékeitől. 
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IV. A magyar rádiózás története

1. A műsorszóró rádió „őse”, a telefonhírmondó

A telefonhírmondótól a kereskedelmi rádiókig

A magyar Puskás Tivadar találmánya, a Telefonhírmondó 1893. február 15-én megkezdte 

működését. Normál telefonvonalakat használtak műsorközvetítésre, kezdetben mindössze 

60 előfizető számára, de 1900-ban már 7 ezren hallgatták a Telefon-hírmondó adásait. S 

hogy mit hallgattak mindazok, akik előfizettek? Végeredményben egy mai közszolgálati 

rádió műsortípusait: szerepelt benne operaközvetítés, hírműsor, tőzsdejelentés, divatműsor, 

tárcacikkek,  művészet,  nyelvlecke.  A  Telefonhírmondó  egészen  a  II.  világháborúig 

működött, amikor a vonalakat tönkretették a bombatalálatok. Pedig ekkor már majd’ két 

évtizede sugározott a „vezetéknélküli rádió”, hiszen  1925. december 1-jén  indult az első 

igazi magyar rádióállomás, a Rádió Budapest. Ezt követte a Rádió Budapest II. Az adókat 

1945 májusában átkeresztelték, előbbit  Kossuth, utóbbit pedig Petőfi névre. Az 1960-as 

években megindult a főleg komolyzenei adásokat sugárzó 3. Műsor (később a Bartók nevet 

kapta). Időközben vidéki stúdiók is megkezdték adásaikat a Magyar Rádió keretein belül. 

A  Magyar  Rádió  adói  (Kossuth,  Petőfi,  Bartók)  az  utóbbi  években  jelentős 

műsorszerkezet-váltást  hajtottak  végre,  de  a  vezető  politikai  pártok  továbbra  is 

megpróbálják azokat eszközként felhasználni. 

1986-ban kezdte sugárzását az első hazai kereskedelmi jellegű zenés, könnyed hangvételű 

rádió, a Danubius. A Danubius Rádió, majd a kizárólag magánkézben lévő Juventus Rádió 

megindulása bebizonyította azt, hogy az addig Magyarországon szokatlannak tűnő, zenés, 

kereskedelmi  jellegű  rádiózásnak  nagy  létjogosultsága  van.  Az  1990-es  rendszerváltás 

egyik  nagy  eredménye  a  frekvenciamoratórium  feloldása.  1993-ban  ideiglenes 

rádióalapítási engedélyeket adtak, majd több évre szóló végleges engedélyek elnyerésére 

lehetett  pályázni.  Főleg  a  vidéki  embereknek  volt  már  elegük  abból,  hogy  a  fővárosi 

közlekedési  információkat  hallgassák,  mikor  azt  szerették  volna  tudni,  hogy  a  saját 

városukban mi történik. Hamarosan számtalan helyi rádió kezdte meg működését rengeteg 

zenével és helyi információval, URH sávon. 
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Hírek  közlése  a  nyilvánossággal  hajdan  egyesek  kiváltsága  volt.  A  híranyag  pedig 

rendesen csak hosszabb idő múlva jutott közkinccsé.

A nyomtatás feltalálása és az újságírás már nagy léptekkel vitte az emberiséget abba az 

irányba, hogy bizonyos híreket egyszerre több emberrel lehetett közölni. 

A rádió ezt a feladatot tökéletesen megoldotta. Ugyanaz a híranyag, időtől és távolságtól 

függetlenül, ugyanabban a pillanatban juthat el bárhová, s így megvan a lehetősége annak, 

hogy akár a földkerekség összes lakói egy időben értesüljenek ugyanarról a hírről. 

Ha a rádiózás előzményeiről, kezdeteiről beszélünk – anélkül, hogy elfogultságba esnénk -, 

magyar  kezdeményezésekkel,  magyar  eredményekkel  büszkélkedhetünk.  A  műsorszóró 

rádiózás gondolata ui. magyar gondolat, a korán elhunyt lángeszű mérnök, Puskás Tivadar 

fejében született meg. 
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1928. A telefon Hírmondó indulásában résztvevő műszakiak:

balról jobbra ülnek: Bán Ferenc, Schmidt Károly, Kőrösi Árpád

állnak: ifj. Schimdt Károly, Piter Károly, ismeretlen, Szvatkovszky Béla,

Tóth János, Korgász András, Kajtár János
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Puskásnak,  mint  Edison  főmunkatársának,  kimagasló  része  van  az  első  telefonközpont 

elkészítésében  is.  Edison  szerint  is  ennek  a  székely  származású  fiatalembernek  jutott 

eszébe, hogy a telefonnal nemcsak két embert lehet összekapcsolni, de azt is el lehet érni, 

hogy a telefonhálózatba bekapcsolt előfizetők mindegyike egyazon időben összeköttetésbe 

léphet az összes többiekkel is. 

1878-ban  –  Amerikából  visszatérve  –  Puskás  megépíti  Párizsban  az  első  európai 

telefonközpontot, 1881-ben pedig már elkészül a budapesti központ is. (Az első vonal a 

Pesti hírlap szerkesztőségébe vezetett.)  Puskás már ekkor foglakozott a telefonhírmondó 

ötletével és az 1881-es párizsi elektromos kiállításon be is mutatta annak első változatát. A 

párizsi  Operaházban  mikrofonokat  helyezett  el  a  súgólyuk  két  oldalán  –  ezeknek 

segítségével azután a kiállítási csarnokban felállított telefonfülkékben a közönség néhány 

percig hallgathatta az előadást. Az 1882-es budapesti „Íróbál” alkalmával már ugyanilyen 

módon közvetítették a Nemzeti Színház operaelőadását. 

1893-ban  megalkotta  Puskás  a  budapesti  „körtelefon”-t.  Február  15-én  szólalt  meg  a 

Magyar utca 6. sz. házban létesített központból. Az volt a rendeltetése, hogy híranyagokat, 

előadásokat,  zeneszámokat  közvetítsen.  Kezdetben  azonban  csupán  híreket  adott, 

mégpedig  –  nem  lévén  önálló  hálózata  –  úgy,  hogy  a  telefon  előfizető  esetenként  a 

Postából kérte a telefonhírmondó kapcsolását. Puskás Tivadar azonban hozzáfogott a saját 

hálózat kiépítéséhez is. 
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Schercz Ede, aki 1907-től volt bemondó a Telefon Hírmondóban, majd a rádióban.

A telefonhírmondót joggal tekinthetjük a rádió elődjének. Ez a technikai berendezés tette 

lehetővé  ugyanis,  hogy  –  először  a  világon  –  műsorokat  továbbítsanak  nagyszámú 

előfizetőhöz. A telefonhírmondó részletes leírása a bécsi „Zeitschrift für Elektrotechnik” c. 

folyóirat  1893.  októberi  számában  jelent  meg.  A  cikket  Szabó  Bendegúz  fordította  le 

először és jelentette meg a „Technika” 1943. évi 3. számában.
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A nagyváradi premontrei főgimnázium, ahol Károly Irén József 

az első rádiókisérleteket végezte, 1880-90-es éveknben.

Az első rádiókísérleteket  Magyarországon Károly Irén József,  a nagyváradi  premontrei 

főgimnázium  tanára  végezte,  az  1800-as  évek  nyolcvanas-kilencvenes  éveiben.  A 

hírközlési felhasználásra vonatkozó kezdeményezés a Postától indult, s e munkában főként 

az  1891-ben  alakult  Posta  Kísérleti  Állomás  lelkes,  fiatal  szakemberei  vettek  részt. 

1904-1906  közt  már  nagy  vállalkozásba  fogtak:  az  akkor  Magyarországhoz  tartozó 

Fiuméba  (Rijeka)  egy „szikratávíró”-állomást  telepítettek,  s  egy másik,  mozgó  állomás 

antennáit az Előre hajó különlegesen magasított árbocai hordozták. Az Adrián széltében-

hosszában  vándorló  hajó  segítségével  sok  és  értékes  hullámterjedési-összeköttetési 

tapasztalatokat gyűjtöttek. 
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Az Előre hajó, amely az Adrián vándorolva különlegesen magasított árbócaival, 

mint mozgó állomás működött.

A  II.  világháború  még  véget  sem  ér,  amikor  az  Ideiglenes  Kormány  székhelyén, 

Debrecenben  már  márciusban  megállapodás  jön  létre  a  Szovjetuniót  képviselő  Puskin 

követtel:  a  Szovjetunió  (tekintet  nélkül  a  fegyverszüneti  egyezmény  korlátozó 

rendelkezéseire)  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Magyar  Rádió  műsorszolgálata  a  műszaki 

feltételek  megteremtése  után  meginduljon,  ellenőrzés,  továbbá  minden  feltétel  és 

megkötöttség nélkül 
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A Bródy Sándor utcai székház homlokzata 1945-ben.

Egy  nappal  azután,  hogy  a  fasiszták  felrobbantják  a  kezükön  lévő  utolsó  adó  –  a 

magyaróvári – antenna tornyát, tehát 

• március 21-én Ferencsik János már próbát tart az újjáalakuló Rádiózenekarral…

• 26-án a borsosgyőr-pusztai gazdasági épületben megtalálják az odarejtett 20 kW-os 

lakihegyi adóállomást,

• 28-án a Rádió, a kereskedelmi minisztérium, a Posta és a híradástechnikai üzemek 

képviselői  megállapodnak  új  kis  teljesítményű  adók  és  utcai  hangszórók 

felszereléséről,  a  Városház  utcai  Főposta  épületében  üzembe  állítanak  egy,  a 

pusztulást kalandosan elkerülő 1,5 kW-os adót,

• április  1-jén  Lakihegyen  is  megindul  a  romeltakarítás  és  a  még  használható 

alkatrészek összegyűjtése,

• 15-én megkezdik a budapesti utcai hangszórók elhelyezését,

• 27-én megindulnak a próbaadások azzal a 250 W-os adóval, mellyel 1924-25-ben 

az  első  adáskísérletek  folytak,  s  mely  mint  légoltalmi  szükségadó  az  akkor 

svábhelyi telefonközpontban élte végi a háborút és az ostromot. Mikrofonpróbákat 
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tartanak a Sándor utcában, és az egyetlen megmaradt lemezvágón már hangfelvétel 

is készül.

• A május 1-i nyitóműsort megelőző napon tartott kísérleti adásban Kodály Huszt-

jának dallama csendül fel és Kölcsey sora: „Hass, alkoss, gyarapíts!”…

• 1945.  május  1-jén  (a  felszabadult  magyar  rádiózás  „születésnapjának”  számító 

napon) a Blaha Lujza téren, a Múzeum-kertben, a Rádiószékházon, a Liszt Ferenc 

téren, az Erzsébet (Engels) téren, a Szent István téren és a Ferenc téren elhelyezett 

hangszórókon felhangzik a „Te vagy a legény, Tyukodi pajtás” motívuma. 
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                                               Lakitelek 1933.

A rádiózás  története  – műsorreformok története,  a  műsorreformok története  nem kevés 

tanulsággal szolgál a rádiózás mai helyzetének megítéléséhez.

A  magyarországi  műsorszóró  rádiózás  1925.  december  1-jén  indult  meg  hivatalos 

formában. Alig telt el egy hónap, és a Népszava bejelentette, hogy nyilvánosságra hozza a 

rádióműsorral kapcsolatos panaszokat. A Magyar Radio Ujság pedig még ugyanabban a 

hónapban  külön  rovatot  nyitott  a  közönség  kritikája  számára,  mondván:  „Minden 

vállalkozás,  amely  arra  van  hivatva,  hogy  a  nagyközönséggel  bármely  vonatkozásban 

kapcsolatot  létesítsen,  csak úgy boldogulhat,  ha a  közönség ízlésével,  kívánságaival  és 

igényével tisztában van. A műsorszórás megindulását követő harmadik hónapban kezdetét 

vette a műsorarányok (konkrétan a cigány-, a klasszikus és az operettzene aránya) körüli 

vita.  A  rádiózás  lehetőségei  korlátozottak,  s  ez  a  körülmény  elkerülhetetlenné  teszi  a 

közlők szándékai és a különböző típusú hallgatói igények közötti  kompromisszumot.  A 

kérdés valójában az, hogy a műsorpolitika feletti ellenőrzésben kiknek, a társadalom mely 

csoportjainak érdekei milyen mértékben jussanak szóhoz. A lehetséges válaszokat pedig a 

társadalom  politikai  intézményeinek  aktuális  állapota,  az  uralkodó  értékrendszer  és  a 

technikai lehetőségek határozzák meg. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a rádióra (és 

általában  a  műsorszórásra)  vonatkozó  közönségigény  önmagában  nem  létezik.  A 

„keresletet” ugyanis jelentős részben maga a „kínálat” termeli. 

1949. február. 1. a Petőfi rádió szünetjelének kottája
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Pl.  a  ’60-as  évek  közepén,  a  televízió  tömeges  elterjedése  következtében  a  rádió 

defenzívába szorult. A választék hirtelen növekedése nyomán kiderült, hogy a közönség 

korántsem  passzív,  csakhogy  nem  ötleteivel,  hanem  a  viselkedésével  szavaz.  A 

monopolhelyzet megszűnésére a rádiónak háromféle lehetséges stratégia – a konfrontáció, 

a kitérés és az alkalmazkodás – közül kellett választania. 

Miután a  solti  rádióállomás  az ország fő műsorán a  Kossuth műsornak – sugárzásával 

átvette  a  magyar  középhullámú  műsorszórás  vezető  állomásának  a  szerepét,  gondolni 

kellett a Petőfi műsor középhullámú ellátásában jelentkező problémák megoldására is. A 

terv  megvalósításaként  Lakihegyen  annak  érdekében,  hogy  az  addig  Kossuth  műsort 

sugárzó  300 kW-os adó 1341 kHz-en  a  Petőfi  műsort  sugározhassa,  120 m magas,  új 

antenna  létesült  sugaras  földrendszerrel  és  új  tápvonallal.  1983.  december  2-án  –  a 

lakihegyi rádióállomás fennállásának 50. évfordulóján – kezdődött meg a próbaüzem. Az 

eredeti terv a 314 méteres szivarantenna lebontását irányozta elő, a közvélemény azonban 

azt  kívánta,  hogy  a  magyar  rádiózás  szimbólumává  vált  torony  ipari  műemlékként 

maradjon  meg.  A   Művelődésügyi  Minisztérium  1985.  augusztus  1-jén  védetté 

nyilvánította és a Posta az állagmegóvás érdekében az antennát felújította.3 

Az  új  Marcali  rádióállomás  építése  1983  tavaszán  kezdődött  és  1985  decemberére 

befejeződött.  A  nagy  teljesítményű  középhullámú  adók  energiafelhasználásának 

csökkentésére irányuló törekvés indította el azt a folyamatot, amelynek eredményeként a 

solti 2000 kW-os adóberendezést dinamikus vivőszabályzós rendszerre alakították át. 

A  Petőfi  rádió  a  Magyar  Rádió  második  programjaként  a  hetvenes  évek  végétől  a 

kilencvenes évek közepéig élte virágkorát. Amikor még kizárólag az állami rádió uralta az 

étert, a „nemzeti főadó” mellett komoly igény jelentkezett a szórakoztató rádiócsatornára. 

Ez  volt  a  rádiózni  vágyók  egyetlen  választási,  vagy  inkább  menekülési  lehetősége  a 

politika által szigorúan felügyelt Kossuthtal szemben. 

A  korábbi  Budapest  II-ről  Petőfire  keresztelt  csatorna  három  népszerű  profillal 

jelentkezett. Az első a könnyűzene. Itt sugároztak zenei műsorokat a nótától a popzenéig 

3 Sugár Gusztáv: A színes televízió és a sztereó rádiózás korszaka. Budapest, Ajtósi Dürer Kiadó, 1994. p. 
194.
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terjedő széles sávban. A másik a szórakoztató és sportműsorok, köztük a kabaréval és a 

legendás  Körkapcsolással.  A  harmadik  pedig  az  ifjúsági  programok.  Mivel  ebben  az 

időben a format rádiókról még álmodni sem lehetett, a választékot pedig az jelentette, hogy 

vagy bekapcsoljuk vagy lezárjuk – így a három profil jól megfért egy adón egymás mellett. 

A délutáni rádiózásban messze a legkedveltebb volt a Petőfi programja. A főként vidéken 

nagy népszerűségnek örvendő Nótaszó után a hétfői Kívánságműsort, a Csúcsforgalmat, a 

Kabarécsütörtököt  és  a  Péntektől  péntekig  című  zenés  ajánlóműsort  kortól  és  nemtől 

függetlenül rengetegen hallgatták. Telitalálat volt az első hazai magazinműsor, az Ötödik 

sebesség. Ez ugyan alapvetően a fiatalokat célozta meg, de lendületes stílusával, továbbá 

azzal, hogy olyan témák is előkerülhettek benne, melyek a főadón soha, vonzotta a felnőtt 

hallgatókat  is.  A  Reggeli  csúcs  című  ifjúsági  ébresztőműsor  beindítása  után  a  reggeli 

időszakban is komoly hallgatottságot ért el a Petőfi. 

A  solti  2000  kW-os  nagyadó  energiatakarékos  üzemmódra  való  átalakítása  zárta  a 

nyolcvanas évek középhullámú adófejlesztését. Ekkor a Kossuth műsort illetően az ország 

területének 82%-os, a Petőfi műsort illetően 54%-os ellátását biztosították.

A kékesi 3 db adó belépésével lényegében befejeződött az URH gerinchálózat kiépítése. 

1983.  július  1-jén  kezdődött  meg  a  Petőfi-műsor  sztereóban  való  sugárzása.  A  jobb 

sztereóellátottság érdekében a Kossuth-, illetve Petőfi-műsort  sugárzó adók frekvenciáit 

felcserélték és ennek eredményeként Kossuth-műsorral az ország 69%-át, Petőfi-műsorral 

– mono üzemmódban – az ország 86%-át, sztereó üzemmódban 54%-át látták el. 

A  középhullámú  sugárzás  mellett  a  nyolcvanas  években  már  országossá  vált  a  Petőfi 

ultrarövid-hullámú  hálózata  is,  így  kelet-európai  viszonylatban  jó  minőségben  lehetett 

fogni a Petőfi rádió adásait. 

A rádiózás  és  a televíziózás  szabályozását  illetően  nem sikerült  az  ellenzéki  erők és  a 

leköszönőben lévő hatalom képviselőinek  megegyezésre  jutni  a  puha  diktatúra  bukását 

megelőző  politikai  tárgyalássorozaton,  ez  a  szabad  választások  utánra  maradt.  Az  un. 

MDF-SZDSZ paktumon  alapuló  alkotmánymódosítással  az  új  parlament  olyan  döntést 

hozott,  hogy  a  szabályozásnak  törvényi  úton,  méghozzá  minősített,  kétharmados 

többséggel meghozott törvény útján kell megvalósulnia. Erre a második szabad választás 

55



után került sor, amikor – másfél évvel a Horn-kormány hivatalba lépése után – végül is a 

parlament elfogadta a rádiózásról és a televíziózásról szóló törvényt, amely a köztársasági 

elnök aláírása után az 1996. évi I. tv. számot kapta. 

1997  során  az  egyszerűen  médiatörvényként  emlegetett  törvény  alapján  történt  a  két 

országos  kereskedelmi  televízió,  majd  a  két  rádió  indítására  szolgáló  jogosultságok 

odaítélése,  illetve  történik  a  továbbiakban  a  rádió-  és  televízió  ágazat  kereskedelmi 

szektorának kiépülése. 

1998  közepére  már  odáig  jutott  a  folyamat,  hogy  az  államtól  független, 

magánberuházásként  létrehozott  kereskedelmi  rádiók és  televíziók  átvették  a  vezetést  a 

piacon.  Mindez azt  is  jelenti,  hogy a Fordulat  és Reform megjelenése után tíz  évvel  a 

rádiózásban is a piaci erők uralják a médiát. 

A  rádió  a  modern  gazdaságokban,  a  televízió  uralta  korszakban  egyre  inkább  helyi 

médiummá válik. A már közepes nagyságú, mondjuk harminc-negyvenezres lélekszámú 

városok  többségének  piaca  legalább  egy  kereskedelmi  rádiót  el  tud  tartani,  ezek 

szakosodott kínálatú rádiók egyre inkább. 

A kereskedelmi rádiózás egyértelműen a reklámból és, s a magyar rádiózás mai, 8 százalék 

körüli reklámpiaci részesedése aligha nőhet tovább, hisz nemzetközi mércével mérve így is 

magas. Ahhoz, hogy az ágazat szereplőinek a száma növekedjék, a gazdaság növekedése 

mellett  további szakosodás szükséges, erre a regionális piacok közül a budapesti eltartó 

képessége lehetőséget is ad. 

Az  országos  piacokat  tekintve  a  két  nagy  kereskedelmi  rádió  (Danubius,  ill.  Sláger) 

hallgatottsága  egy-két  éven  belül  meg  fogja  haladni  a  három  országos  közszolgálati 

rádióét.  Valószínűleg  ami  a  műsorválasztékot  illeti  az  országos  rádiók  szakosodása  is 

elkerülhetetlen  –  általános  műsorkínálatú  rádió  csak  közpénzekből  tud  fennmaradni  a 

piacon.  A  magyar  kulturális  hagyományok  alapján  indokolt,  hogy  legyen  egy  ilyen 

mindenkinek szóló rádió, de ezt a piac nem képes eltartani, ezt tudomásul kell venni. Ez 

persze új megvilágításba helyezi a helyi rádiózást. 
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Az adó-energia emelkedése (KW-ban)
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2. Petőfi-dominancia

A Kossuth és a Petőfi  rádió hallgatása 1980 és 1984 között  eltérő módon változott.  A 

Kossuth hallgatására fordított idő 22 százalékkal csökkent, a Petőfié pedig 10 százalékkal 

növekedett.  A  ’70-es  évek  végén  a  hallgatók  még  megközelítőleg  ugyanannyi  időt 

fordítottak a Kossuth és a Petőfi rádió hallgatására, ez az arány körülbelül 40:60 százalékra 

változott  a  Petőfi  javára.  Ezt  a  fokozódó  Petőfi-dominanciát  a  legutóbbi  műsorreform 

tovább  növelte.  Áttételesen  a  modern  rádiózás  szinte  minden  lényeges  kérdése 

koncentrálódik ebben a jelenségben.

Voltak,  akik féltették a hagyományos humán értékek ápolását  a Petőfi-dominanciától,  a 

nemzeti  főadót pedig az elnéptelenedéstől.  A ’70-es években a Kossuth mellett csak az 

alacsony iskolai végzettségű idősek tartottak ki rendületlenül, az iskolázottabb rétegek egy 

része a Petőfihez pártolt. Az átvándorlás mértéke arányos az iskolai végzettséggel: 2-14 

százalék. 

A hallgatási arányok 1984-ben a következők voltak:

Iskolai végzettség Kossuth Petőfi
Nyolc osztálynál kevesebb 1/2 ½
Általános iskola 1/3 2/3
Középiskola 1/3 2/3
Főiskola, egyetem 1/2 ½
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A  ’80-as  évek  elején  kialakult  Petőfi-dominanciát  egyrészt  a  szórakoztató-szolgáltató 

műsorok sikere –  amelybe  ezúttal  a  Petőfi  rádió reggeli  zenés  műsorát  is  beleértjük -, 

másrészt a háttérrádiózás terjedése magyarázza. 

A szolgáltatás mint műsorpolitikai alapelv nálunk meglehetősen későn kapott polgárjogot. 

A viták ekkortájt még arról folytak,  hogy a Petőfi rádió inkább szórakoztató-informáló, 

vagy inkább informáló-szórakoztató adó legyen.

Csatornák
Minden 

nap
Hetente 
többször

Hetente 
1-2-szer

Ritkábba
n

Sohasem
Nem 

fogható
Összesen

M1 35 17 19 14 12 1 98

M2 12 9 10 11 19 37 98

Duna TV 9 7 11 13 19 39 98

TV2 65 17 7 4 4 2 99

RTL Klub 67 16 6 3 3 3 98

Kossuth 30 6 7 8 48 1 100

Petőfi 13 7 8 9 59 3 99

Bartók 2 1 1 4 83 8 99

Danubius 30 11 8 5 41 4 99

Sláger 22 10 9 6 47 4 98

Calypso 2 1 2 3 63 28 100

Juventus 8 5 6 6 55 19 100

Rádió 
Bridge 

1 1 1 2 61 33 100

Sztár 
Rádió

1 1 1 1 63 32 100

Helyi, 
Regionális

9 4 3 3 32 17 100

A Petőfi-dominancia kialakulása szoros összefüggésben van azzal  is,  hogy a rádiózásra 

fordított időn belül tovább növekedett az un. háttérrádiózás aránya. A szűkülő időpiramis 
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csúcsa felé haladva ugyanis a rádiónak egyre inkább csak arra van lehetősége, hogy a napi 

tevékenységek rendszerének réseibe ékelődjön be, és ezen tevékenységek mellett, illetve 

közben vonja magára a hallgatók figyelmét. Ez a „csak” azonban a rádió nagy lehetősége 

is egyben. A háttérrádiózás terjedése tehát bizonyos értelemben az aktív alkalmazkodás 

sikerét jelzi. 

Ebben  a  pozícióban  érte  a  népszerű  adót  a  duális  médiarendszer  megjelenése,  a 

kereskedelmi rádiók beindulása. Elsőként maga a Magyar Rádió állított konkurenciát saját 

szórakoztató  csatornájának,  amikor  beindította  a  Danubius  rádiót.  Az  állami  rádió 

kereskedelmi programja a kezdetektől a CCIR-sávban sugározott A nyugati URH-sávon 

hosszú  évekig  ez  volt  az  egyetlen  fogható  magyar  program,  miközben  a  hazai 

kereskedelmi  forgalomból  szinte  teljesen  eltűntek  a  keleti  normás  készülékek.  Az első 

format  rádióadás  megjelenésének  sikere  már  előrevetítette  azokat  a  nehézségeket, 

melyekkel  a Petőfinek meg kellett  volna küzdenie az új  országos kereskedelmi rádiók, 

valamint a számtalan helyi adó beindulása után. 

A  konkurens  rádiók  megjelenése  és  az  új  frekvenciára  váltás  komoly  forduló-  pontot 

jelentett.  A már  részvénytársasági  formában  működő Magyar  Rádió vezetésének ekkor 

kellett döntenie arról, hogy miként pozícionálja az új helyzetben a Petőfi rádiót. 

Teljesen  egyértelművé  vált  már  1997-ben,  hogy  a  kereskedelmi  rádiók  beindulása 

legjobban a Petőfit veszélyezteti. Hiszen csak innen lehetett hallgatót szerezni. A Bartók 

ugyanis  ekkor  is  csak  réteghallgatottsággal  rendelkezett,  a  Kossuth  adó  pedig  hír-  és 

információs  műsoraival  ekkor  még  egyeduralkodó  volt  a  piacon.  A  krónika  típusú 

információs programmal és a háttérműsorokkal a kereskedelmi adók kezdetben meg sem 

kísérelték fölvenni a versenyt, hiszen ezek költséges és komoly szakembergárdát igénylő 

programok.

A fordulóponton a Petőfire vonatkozóan két választási lehetősége volt a Magyar Rádiónak: 

a meglévő infrastrukturális háttérre, valamint a rádióban rendelkezésre álló szakértelemre 

alapozva előremenekül,  azaz a vegyes  profilú Petőfit  újra pozícionálja a várható rádiós 

piaci környezetnek megfelelően. Ez ugyan magával hozhatta az átmeneti hallgatóvesztés 

veszélyét,  de  megteremthette  volna  egy  új,  a  megváltozott  rádiózási  szokásoknak 

megfelelni  tudó,  korszerű közszolgálati  program alapjait.  Az induló  kereskedelmiekhez 

képest  nagy  erőforráselőnnyel  rendelkező  Magyar  Rádió  akkor  indíthatta  volna  el 

60



megújított programját, amikor a konkurensek is még csak gyerekcipőben jártak. A Magyar 

Rádió a másik lehetőséget választotta: megpróbálta megőrizni a Petőfi nagy hagyományú 

és nagy hallgatottságú műsorait, és megtartotta a vegyes profilt. Ma már jól látható, hogy 

ez csak a Petőfi rádió alapvető problémáinak elodázását jelentette. 

A  Danubius  és  a  Sláger  a  Petőfi  reggeli  műsorsávja,  majd  a  déli  és  délutáni,  kiugró 

hallgatottságú sávok ellen indítottak frontális támadást.  Nem kellett  hozzá két év, hogy 

átformálódjon a hazai rádiós piac, és kialakuljon az új erősorrend. Kezdetben a Kossuth 

rádió  még  tartotta  a  versenyt  a  két  országos  kereskedelmivel,  bár  hallgatósága  egyre 

idősebbé vált.  A Petőfi viszont – miközben elveszítette hallgatói táborának több mint a 

felét – egyértelműen leszakadt, a negyedik helyre szorult vissza. A Petőfi hallgatottságának 

és  népszerűségének  csökkenését  több  kísérlettel  próbálta  megállítani.  Ezek  közül  a 

legnagyobb visszhangot az Apukám világa című produkció átvétele keltette 1998-ban. A 

korábban a Juventus rádióban rendkívül sikeres esti program nem hozott áttörést a Petőfi 

műsorfolyamában,  nem  volt  egyértelmű  az  üzenete  a  közönség  számára.  Akik  a 

hagyományos  Petőfit  szerették,  azok  értetlenül  álltak  a  helyzet  előtt.  Akik  a  Petőfi 

megújulását vélték fölfedezni a lépésben, azok csalódottan tapasztalták, hogy Csiszár Jenő 

műsora nem tudott beilleszkedni a Petőfi hagyományos műsorstruktúrájába.

Innentől  kezdve  egyébként  nem  is  lehet  komolyabb  mozgást  tapasztalni  az  adó 

hallgatottságában.  A  kialakult  törzsközönség  –  az  időközben  elkerülhetetlen  kisebb 

programkorrekciók ellenére – viszonylag stabilan kitartott a vegyes profilú közszolgálati 

csatorna mellett. 

A hazai kereskedelmi adók beindulása után bő évtizeddel új hallgatói igények látszanak 

megjelenni a rádiózásban. A főként zenét sugárzó format adók kezdeti újdonsága mára már 

megszokottá, sőt,  sokak számára unalmassá válik. Ez egy új helyzetet  és új lehetőséget 

jelenthet a közszolgálat, ezen belül a Petőfi adó számára, egyben a vidéki rádiók számára 

is. 

A legnagyobb piaci részesedése a közszolgálati Magyar Rádió Rt.-nek van, amely állami – 

pontosabban közalapítványi–tulajdonú. Az MR vezető programja, a Kossuth rádió tartja a 
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versenyt a két országos kereskedelmi rádióval, a Slágerrel, illetve a Danubiusszal. Az első 

magyar  kereskedelmi  rádiónak  számító  Danubius  korábban az  MR-hez  tartozott,  ám a 

privatizáció során a brit (Daily Mail, General Trust) érdekeltségű Országos Kereskedelmi 

Rádió Rt. szerezte meg, míg fő konkurense, a Sláger, pontosabban a mögötte álló Hungária 

Rádió Rt. az amerikai Emmis cég vállalata. 

Az  időnként  két  független  programot  sugárzó  (az  egyiket  középhullámon,  a  másikat 

„keleti”  URH-n)  Kossuth  elsősorban  „híridőben”  (reggel  9-ig  és  délben)  vezet  a 

kereskedelmi adók előtt. Ezekkel próbál konkurálni a Petőfi, míg a komolyzenei Bartók 

megmaradt rétegrádiónak. Az Rt. külföldre szóló magyar és idegen nyelvű műsorokat is 

fenntart, s az egész országot lefedik városi műsorai (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, 

Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szolnok), amelyek többsége ma már 15-16 órás 

önálló program.
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3. A ’90-es évek változásai Magyarországon

3.1 Új rádiók létrejötte

A 2000. esztendő újabb pezsgést hozott a hazai rádiózás fejlődésébe. Ebben az évben, az 

Országos Rádió és Televízió Testület pályáztatása nyomán vidéken újabb két regionális és 

15  helyi  rádióadás  kapott  engedélyt  a  megszólalásra,  a  fővárosban  pedig  négy  új 

szereplővel  bővülhetett  a  választék.  Először  indult  Magyarországon  önálló  egyházi 

rádióadás és hírrádió,  és kizárólag magyar  zenéket tartalmazó rádióprogramra sem volt 

még ezt megelőzően példa. A hazai rádióadások számának 18 százalékos bővülése mellett 

megkezdődött az erőteljes piaci koncentráció: a helyi állomások hálózatba szerveződése, 

illetve kereskedelmi együttműködése, de történtek felvásárlások is.4 

A XX. század utolsó évében lényegében két ellentétes folyamat érvényesült a hazai rádiós 

piacon: a szereplők száma ugrásszerűen növekedett, miközben nagy lendületet vett az erők 

szükségszerű koncentrálása és tovább zsugorodott a szektor reklámpiaci részaránya.

1998 és 1999 között 35 százalékkal emelkedtek a rádiós piaci költések, 2000-ben már csak 

19 százalékos növekményt regisztrált a Mediagnózis médiafigyelő cég. Gyakorlatilag csak 

a Danubius és a közszolgálati Petőfi rádió tudta az inflációt meghaladó mértékben emelni 

hirdetési bevételeit,  sőt a Kossuth és a Star Rádió bevételei  messze elmaradtak még az 

előző éviektől is. 

Rádiók közönségarányának alakulása, országosan (félévenkénti átlagok, százalék)

Rádió 1999/I. 1999/II. 2000/I. 2000/II.
Kossuth 21,6 20,7 20,4 20,1

Petőfi 8,9 8,1 8,2 7,6

Bartók 0,5 0,4 0,6 0,6

Sláger 23,2 23,8 22,3 22,3

Juventus 11,1 11,2 8,8 7,2

Danubius 22,5 23,1 26,7 28,3
Egyéb 10,9 10,6 11,3 11,6

4 Szűcs László: Bővülés a zsugorodó rádiós piacon. Magyarország médiakönyve 2000-2001. Budapest, 
Enamike, 2000-2001. 648. p. 
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A kereskedelmi csatornák megsokszorozódása és szakosodása két ponton is érzékenyen 

érintette  a  közszolgálati  intézményeket:  egyrészt  a  nagyközönség  jó  része  átpártolt  a 

kereskedelmi  műsorokhoz,  másrészt  egyes  kereskedelmi  adók  is  olyan  minőségi 

választékot kínálnak, amelyet korábban csak a közszolgálati szektor szereplői nyújtottak a 

nagyközönségnek. 

A magyarországi gazdasági és politikai változások már az 1990-es évek elején lehetővé 

tették, hogy külföldi cégek beruházzanak a magyar média területén is. Ennek köszönhetően 

vált  a  Metro  Media  International  1994  novemberében  a  Juventus rádió 100  %-os 

tulajdonosává.

A rádió előélete egy siófoki – széntárolóból átalakított – helyiséghez kötődött előbb a 810-

es középhullámú,  majd később két URH-frekvenciával  kibővült  regionális  rádióadóként 

működve.  Az MMI tulajdonosát  megelőzően a  rádió frekvenciáit  magyar  üzletemberek 

„bérelték”.  A  koncepciójuk  szerint  kialakított  műsorszerkezet  a  „mindenkihez  szólni” 

szándékot tükrözte.  A lemezlovas  műsorvezetők saját  ízlésük szerint  alakították a rádió 

zenei arculatát. 

A  rádió  amerikai  kézbe  kerülését  követően  jelentős  változáson  ment  át.  Hamarosan 

beindult  a  Selektor  zenei  szerkesztőprogram,  mely  előzetesen  tesztelt  nótákat  előre 

megtervezett sorrendben rakott adásba. Először a magyar rádiózás történetében ugyanazon 

az idősávban ugyanazok  a  műsorvezetők  szerepeltek  a  hét  minden napján.  A Juventus 

rádió  hallgatottsága  megnőtt,  1995.  január  és  szeptember  között  a  Juventus  rádió 

hallgatására fordított idő megháromszorozódott. Mindezek egy olyan piacon, ahol a három 

állami rádió mellett a nagy múlttal rendelkező Danubius és Calypso rádió működött.

A Danubius  rádió  válaszolva  a  Juventus  kihívására  változtatott  zenei  arculatán,  illetve 

reggel  és  délután  tematikus  műsorok  sugárzását  kezdte  el.  Ennek  ellenére  csökkent 

hallgatottságuk.  A Juventus  ekkor  kezdte  el  reklámozni  magát,  mint  zenei  rádió.  1996 

szeptemberére utolérte, majd megelőzte legfőbb vetélytársait. 

A Juventus rádió minden rendelkezésére  álló  eszközzel  igyekszik  a magyar  társadalom 

életében  részt  venni.  Számtalan  esemény  támogatójaként  szerepelt  már,  szinte  minden 

hétvégén jelen van valamilyen promóciós eseményen.

Több éve kerül megrendezésre  a Juventus Nyári  Fesztivál,  amely az ország különböző 

pontjain általában jeles eseményekhez kapcsolódik, mint pl. a kecskeméti repülőnap. 

A Juventus rádió a nap 24 órájában kevesebb, mint 100 főállású, részmunkaidős és külsős 

munkatárssal működik. 
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A Juventus  indulásakor  úttörő  szerepet  töltött  be  a  magyar  kereskedelmi  rádiózásban. 

Meghonosította  a nyugati  jellegű műsorkészítési  elemeket,  a műsorstruktúrát,  technikát, 

promóciót stb. Ezeket a módszereket gyakorlatilag minden új, nagy megújult rádió átvette.

A  siker  titka  a  piackutatás  és  az  ügyfelek  színvonalas  kiszolgálása.  A  Juventus 

folyamatosan  vizsgálja  a hallgatói  igények  változását  és  műsorrendjének kialakításában 

messzemenően  figyelembe  veszi  célcsoportja  véleményét.  Az  eredményességet 

önmagában  bizonyítja,  hogy a  Juventus  saját  körzetében  piacvezető  és  a  hallgatottsági 

adatok javulnak. 

A Rádió ©

Szevasztok, drága szép testvéreim! – köszönnek be az éterbe a Rádió © műsorvezetői, és 

ebben a mondatban rejlik Magyarország első roma rádiójának jelentősége. A Rádió © nem 

akar előítéletet csökkenteni (bár ezt teszi), egyszerűen műsort akar készíteni a romáknak. 

Ennyi. És persze adottnak veszi, hogy a cigányok ugyanolyan polgárai ennek az országnak, 

városnak, mint a többség. A rádió koncepciójának kidolgozásakor abból indultak ki, hogy 

ennek  a  rádiónak  nem  kell  foglalkoznia  azokkal  az  elvárásokkal,  amelyek  akár  az 

„ellenséges”,  akár  a  „szimpatizáns”  többség  felől  érkeznek.  Kívül  kell  helyeződnie  a 

többség-kisebbség azon alaphelyzetén, miszerint a többség van az értelmező pozícióban. 

Ez  a  médium  –  ami  a  cigányok  körében  erős  „mi”  tudatra  építve  létezhet  –  pusztán 

működésénél  fogva  is  nagyon  fontos  tényezője,  katalizátora  lehet  a  cigányok 

emancipációjának,  integrációjának.  A  Rádió  ©  szerepe,  jelentősége  túlmutat  konkrét 

műsorain, amennyiben a cigánykérdés is a magyar társadalomfejlődés talán legfontosabb 

megoldandó problémája. 
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3.2 A legújabb rádiók

(Válogatás)

InfoRádió: a hír-adó

Új rádiótípus született, megszületése a médiapiac rétegződését hozza. Az InfoRádió (95,8 

MHz) – amerikai  és nyugat-európai  mintára  – a  kulturált  híréhséget  célozta  meg profi 

szakembergárdával.  A  20  percenként  frissített,  hírügynökségi  és  saját  információkat 

sugárzó hír-adó a 2002. évi választásokra futott fel. A 25-55 év közötti korosztályt célozta 

meg a rádió – amely elvben Budapesten és 30 kilométeres körzetében fogható. Szerencsés 

csillagzat alatt indult, egyelőre csak autórádiókon fogható, lakásokban többnyire nehezen. 

A csatorna 2000. október 2-án 6óra 1 perc 30 másodperckor indult és a csillagjósok szerint 

21 évig zavartalanul működhet. Már most látszik, hogy egyre komolyabb kihívást jelenthet 

a Kossuth Rádiónak. 

Az InfoRádiónak háromhavi működés után mintegy százezer olyan hallgatója volt, aki napi 

20 percet legalább a 95,8 MHz mellett töltött el. A mindössze a műsoridő 20 százalékban 

zenét közvetítő, első magyar hírrádió programigazgatója Krecz Tibor, az RTL-Klub volt 

hírigazgatója. A szerkesztők pedig egykori rádiósok és tévések. 

Betelefonálós  műsoraiknak  a  Pannon  Rádió (99,5)  jelent  konkurenciát.  Ez  a  másik 

szakosodott rádió, a magyar zene csatornája, ami több, mint rádió. Amikor elhallgat a zene 

az adón, a beszédnek adva át a helyet nem marad kétség afelől: nem csak az arra érdemes 

magyar zene, hanem a radikális nemzeti eszme is csatornát kapott. „Az érthető frekvencia” 

célcsoportjába a tinédzserektől a nyugdíjas korosztályig mindeni beletartozik. 
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Pannon Rádió – a magyar zene rádiója. Az érthető frekvencia

A  szintén  szakosodott  rádió,  a  magyar  zenét  sugárzó  Pannon  Rádió  muzsikája 

természeténél  fogva is  eklektikus.  Hallható itt  lakodalmas  diszkó,  kemény rock,  opera, 

Harangozó  Teri,  Máté  Péter,  dalárda,  Nagy Feró.  Nem így  a  próza.  Az –  legyen  szó 

bármiről is – igencsak homogén. A magyarságcsatorna mindig ugyan akörül forog. Hol 

szelídebben,  hol  keményebben.  Legyen  az  kulturális  műsor,  vallási,  külpolitikai 

hírmagyarázat,  vagy  betelefonálós  csevegés  –  itt  nincs  mellébeszélés.  A  hovatartozás 

kimondása van – tiszta erőből.

Az objektív hír-adónak, az InfoRádiónak három hónappal működése után a Pannon Rádió 

jelent konkurenciát. 

A 2000. július 1-jén indult Est FM Rádió (98,6), a Pesti Est „gyermekeként” a legfiatalabb 

közönségnek  szól.  A  közszolgálati  jellegű  talkrádió  a  világváros  Budapest  kulturális 

eseményeihez, programjaihoz kíván kedvet csinálni a 18-30 év közötti korosztálynak. A 

műsor  50  százalékában  máshol  ritkán  hallható,  a  CD-  és  lemez  meg  a  kiadók 

világslágereitől távol álló, igényes zene szól. 

Est FM 98,6 

Sajátos pesti  szubkultúra-teremtésbe kezdett az Est FM Rádió, amely a legfiatalabbakat 

célozta  meg.  Nem  szerződtetett  drága  sztárokat,  fiatalok  közül  választotta  ki  a 

legfesztelenebbül  tegeződő,  mai  szlenget  beszélő  műsorvezetőket,  akiket  maga  az  adás 

avatott sztárrá a csatorna hallgatói körében. Az Internetes chateléshez hasonló a kapcsolat 

az  EST FM közönsége  és  a  stúdióban  ülő  műsorvezetők  között  –  ez  a  hang  ennek  a 

korosztálynak a hangja, a 14-30 éveseké. újabb adatok szerint hétvégeken a 30-40 közötti 

korosztály is  beszáll.  Napi 40-50 ezren hallgatják az adót  – ez derül  ki  a  Gallup és  a 

Szonda Ipsos felméréséből.  A Budapesten és 60 kilométeres körzetében fogható adó új 

hangvétellel  jelentkezett  –  „hülyeségért  nem  megy  a  szomszédba”.  Munkaeszköze  a 

szerepjáték  és  a  humor.  Nem  szelektor  adja  be  a  zenét,  hanem  DJ-k.  Megpróbálnak 
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felfedezni  saját  zenekarokat,  és  csak  jó  zenéket  adnak.  Az  adón  „büntető”  zeneként 

szerepelt például Zámbó Jimmy.

Az Est FM mögött a Pesti Est áll, a több éve bejáratottan működő, 110 ezer példányban 

megjelenő ingyenes fővárosi kulturális program-magazin.

2000-ben az új rádiók között leghallgatottabb Budapest Rádió az öt éve működtetett váci 

Infórum Rádióból nőtt  ki.  A „gondolat-adó” a fiatalok felső középosztályát  vette  célba 

mára 62 saját műsorával. Ismert rádió- és tévészemélyiségeket hódított el a közszolgálattól 

közszolgálati jellegű, szintén beszélgetős rádiójához. 

Budapest Rádió – a gondolat-adó

A  váci  Infórum  rádióból  nőtt  ki  a  közszolgálati  jellegű  Budapest  Rádió  (88,1),  a 

fővárosban és az agglomerációban fogható beszélő rádió. 2000. október 2-án indult a 18-49 

év közötti középosztály felső rétegét célozta meg, a döntéshozókat, vagyis egy nem magas 

létszámú,  de  biztos  hallgatói  bázisra  épít,  innen  reméli  hirdetőit  is.  Hallgatottsága  azt 

mutatja,  hogy  a  Kossuth  Rádiótól  azok  pártolnak  át  hozzá,  akik  keveslik  a  zenét  és 

öregesnek  érzik  a  parttalan  beszélgetéseket.  A  Juventus  Rádiótól  azokat  a  hallgatókat 

hódította  el,  akik  sokallották  a  zenét,  hiányolták  a  szót.  A 62  (!)  műsorral  rendelkező 

Budapest Rádió adott témával kapcsolatban fél órába szorítja a beszélgetést, mondván, ami 

fontos, annak ennyi időbe bele kell férnie. 

A  „gondolat-adón”  valamivel  magasabb  a  szöveg  aránya,  mint  a  többi  kereskedelmi 

rádión, és az írott sajtó kiválóságai is hallhatóak. A minőségi műsorokat nem igazán lehet 

háttérrádiózva hallgatni. Csak az igényes zenéket. 
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Egri Katolikus Rádió – mise, ima, hittan és tanulószoba

Egyedi és „műfajánál” fogva speciális helyzetben van az egyetlen hazai katolikus rádió, az 

egri.  Közműsor-szolgáltatásra  vállalkozott,  reggel  misét,  délben  és  este  imát,  délután 

hittant sugároz – ma még reklám nélkül az egyház és az ORTT tartja el – jelenleg. Két ima 

közt sajátos közszolgálat is belefér az egyházi rádió működésébe. A vállaltan konzervatív 

adó 24 órán át sugároz és az Interneten is hallgatható www.mkr.hu címen.

A leghallgatottabb műsor,  amikor úgymond „szándékra” imádkoznak délután 6 órától  a 

stúdióban a betelefonálók kérésére valakiért,  aki beteg, elesett,  vagy valamilyen csapás, 

fájdalom érte.

Este  7-kor  híreket  mondanak.  Stúdióbeszélgetések  következnek  éjfélig,  ettől  kezdve 

automatára kapcsolnak, amiről reggelig szól a zene. 

Az ötlet Seregély István egri érsektől származott,  a beruházást az amerikai püspöki kar 

finanszírozta. 

Közműsor-szolgáltatásra  vállalkoztak,  ami  azt  jelenti,  hogy  többségében  közszolgálati 

műsorokat  sugároznak.  Az  egyházmegye  jelentékeny  támogatásából  és  az  ORTT-től 

pályázati úton közszolgálati műsorokra elnyert pénzből működnek. A kereskedelmi rádiók 

között  az  Egri  Katolikus  Rádió  eltér  a  többi,  vele  együtt  indult  rádiótól  abban,  hogy 

jelenleg egyáltalán nincs reklám a 24 órás műsorfolyamban. 

Az Eger  és  Miskolc  térségében,  az  Egri  Főegyházmegye  teljes  területén  fogható  rádió 

hallgatottságáról  jelenleg  még  nincs  adat.  A  környék  kereskedelmi  rádiói  örömmel 

fogadták a katolikus rádiót. Egy újabb kereskedelmi adó ugyanis azt jelentette volna, hogy 

tovább kell osztozniuk ugyanazon a reklámtortán.

A  regionális  és  helyi  programok  közül  a  legnagyobb  a  fővárosi  kínálat:  az  országos 

programok mellett egy regionális is fogható (az amerikai Metro Média Internationalhoz 

tartozó  Juventus).  A  helyi  adók  között  középhullámú  adás  is  akad  (az  MR  Calypso 

programja),  a  legismertebb  fővárosi  adó  az  ARBO  Holding  és  magánszemélyek 

tulajdonában álló Star Rádió és a Postabank-csoporthoz tartozó Rádió Bridge. A Rádió1-

ben  a  Marquard-csoport  érdekelt,  de  van  egy  8  órás  programja  a  budapesti 

önkormányzatnak (a Budapest Rádió, amely a Roxy és a női hallgatókat megcélzó Melody 
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FM Rádióval van „társbérletben”. A P4 nevű norvég médiavállalkozás Rádió M Classic 

néven komolyzenei programot sugároz. 

4. Rádiózás vidéken

1950-2003

Az öt vidéki stúdió azért született meg annak idején, mert az volt a politikai koncepció, 

hogy  elsősorban  háború  esetén  van  rájuk  szükség.  Az  ’50-es  évek  elején  kialakult 

nemzetközi helyzet, sajnos éppen elég alapot szolgáltatott ehhez az elképzeléshez.

A  ’60-as  évek  végére  azonban  bebizonyosodott,  hogy  a  vidéki  stúdióknak  békében, 

normális  időszakban is  megvan a  maguk helye  a  tömegkommunikációs  rendszerben és 

természetesen a hazai rádiózáson belül is. 

Legelőször  1952  decemberében hangzott  el  a  nyíregyházi rádió  szignálja,  hogy 

műsoraiban hírekkel, tudósításokkal lássa el Kelet-Magyarország lakosságát. Ezt követően 

1953 januárban Győrött, majd Pécsett is megkezdődött a vidéki rádiózás.  Áprilisban 

Miskolcon, augusztusban pedig Szolnokon is megkezdték a rádióműsorok sugárzását és 

ezzel tulajdonképpen kialakult a vidéki rádióstúdió-rendszer, amelynek azonban megvolt 

az a hátránya, hogy nem a regionális központokba telepítették, ezért aztán sürgetővé vált 

Debrecenben és Szegeden is stúdió létrehozása.

A körzeti stúdió feladata, hogy több megye lakosságához szóljon, csakúgy, mint ahogy az 

említett városok az adott országrész gazdasági, társadalmi, kulturális központjai. A stúdiók 

munkatársai  kiegészítő  feladatokat  is  ellátnak  –  műsorokat  készítenek  Budapestre, 

valamint a hozzájuk legközelebb eső körzeti rádióstúdióknak is.

A Magyar  Rádió  elnöksége  több alkalommal  tárgyalta  a  vidéki  rádiózás  fejlesztésével 

kapcsolatos  elképzeléseket.  1977  januárjában  a  Politikai  Adások  Főszerkesztőségének 

(PAF)  vezetője  munkabizottságot  alakított  azzal  a  céllal,  hogy  kidolgozzák  a  jövő 

regionális  rádiózásának  alapelveit.  1978-ban  ismét  napirendre  tűzte  a  vidéki  rádiózás 

helyzetét.  A munkabizottság  feladata,  hogy ötévenkénti  bontásban elkészítse  1990-ig  a 

fejlesztési  elképzeléseket.  Az  elnökség  ugyanakkor  megbízta  a  PAF vezetőjét,  hogy a 
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főszerkesztőség készítse el a napi feladatokra vonatkozó fejlesztési terveket is. A vidéki 

rádiózás  helyzetének  elemzését  és  a  rövid távú fejlesztés  feladatainak  megjelölését  két 

tényező tette szükségesség:

1.  A  világ  rádiózásában  –  különösen  az  utóbbi  időben  –  a  decentralizált  fejlődés  lett 

jellemző, ennek a tendenciának a társadalmi megfelelője az egyes országokban az, hogy 

élénkül  a  vidék  társadalmi,  gazdasági  és  kulturális  élete,  megnövekedett  a  vidéknek  a 

fővároshoz viszonyított jelentősége, valamint az, hogy a televízió térhódítása a rádiózást 

újraorientálódásra, a speciális lehetőségek felkutatására ösztönözte.

2. Az elmúlt években hazánkban is megnövekedett a lakosság igénye a helyi információ 

iránt.  Ezt  bizonyítja  mindenekelőtt  a  megyei  és  városi  napilapok  példányszámainak 

növekedése. Az ilyen igények elől a rádió sem térhet ki. 

Az  utóbbi  időben  mind  markánsabban  felismerhető,  hogy  egy  tájon  belül  erősödik  a 

gazdasági kooperáció, közös vállalkozások, amelyek átlépik a megyehatárokat, és ennek 

nyomán  a  társadalmi,  politikai  és  kulturális  együttműködés  is  erősödik.  Ezért  egyre 

fontosabb a megyehatárokon túlra való tekintés, egyfajta regionális szemlélet kialakítása és 

ápolása. Ebben a vidéki stúdiók megtették az első lépéseket,  hiszen valamennyien több 

megye lakosságának készítik műsoraikat.

A kezdeti évek után a vidéki rádiózás jelentősen fejlődött, javult a stúdiók műsormunkája, 

növekedett a műsoridő és azok száma is, akik a rádióadásokat készítik, továbbá jelentős 

változás következett be a technikai feltételek vonatkozásában is. 

Feltétlenül  szükség  volt  arra,  hogy –  csakúgy,  mint  a  budapesti  stúdiónak  –  a  körzeti 

stúdióknak is legyenek megyei tudósítóik. Az első lépések már itt is megtörténtek, így a 

győri stúdiónak Szombathelyen,  a miskolcinak Egerben lakó és dolgozó tudósítója volt. 

Ezt  a  tendenciát  lehet  oly  módon  is  fejleszteni  tovább,  hogy  a  körzethez  tartozó 

valamennyi  megyében legyen a helyi  stúdiónak függetlenített  állományban lévő állandó 

tudósítója,  aki  naponta  rendszeresen  jelentkezhet  a  stúdió  műsoraiban  a  megyét  érintő 

legfontosabb témákkal.
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5. A vidéki stúdiók műsorainak típusai

A stúdiók alapfeladata a helyi információigény kielégítése, a helyi politika közvetítése a 

hallgatókhoz. A vidéki stúdiók jobb, tartalmasabb, érdemibb és segítőbb irányítására 1978-

tól a PAF-on belül megszervezték azt a szerkesztőséget, amely irányítja a stúdiókban folyó 

munkát. 

A  Magyar  Rádió  Körzeti  és  Nemzetiségi  Adások  Főszerkesztősége  1979-ben  önálló 

osztállyá  vált,  hogy  szélesebb  hatáskörrel  irányítsa  az  egyre  fontosabbá  váló  helyi 

rádiózást.  A szerkesztőség  feladata,  hogy rendszeresen  hallgassa,  értékelje,  elemezze  a 

vidéki rádióstúdiók műsorait, továbbá, azt is megoldja, hogy a vidéki stúdiók műsoraikkal 

jobban integrálódjanak a központi programokba. 

Pl.  a  jövőben  a  helyi  műsorokban  a  legfontosabb  szerep  a  híreknek  és  a  napi 

hírműsoroknak, a krónikáknak jut. Amikor a műsort megkezdik a stúdiók, elmondják a nap 

legfontosabb  eseményeiről  készített  jelentéseket.  Minden  rádióstúdió  krónikaműsort 

sugároz.  Ennek  keretében  riportok,  interjúk,  tudósítások,  hírek  hangzanak  el  az  adott 

tájegység legfontosabb napi eseményeiről. Ebben a műsorban kispublicisztika is szerepel, 

amely  egy-egy  munkafolyamat  elvégzésére,  vagy  művelődéspolitikai  program 

ösztönzésére szolgál. A műsort az adás befejezése előtt öt perccel, ismét hírekkel zárják és 

felhívják  a  figyelmet  arra  is,  hogy  a  nap  folyamán  a  Kossuth,  Petőfi,  Bartók  műsor 

hullámhosszán  milyen  jelentősebb műsorok hallgathatók  és  természetesen  jelzik  azt  is, 

hogy melyek a legérdekesebbnek, leghasznosabbnak ígérkező esti tv-programok. 

Egyre több szerep jut az élő közvetítésnek. Az egyidejűség, valamint az, hogy a hallgató 

közvetlenül is beleszólhat a műsorba, nagy vonzerő. Fórum jellegű műsorral szinte minden 

stúdió  próbálkozott  már.  Külön  dicséretes  törekvés  a  miskolci  rádiósoké,  akik  – 

együttműködve a megyei lapokkal – közösen szervezik a közönségkapcsolatos műsorokat. 

Azokra a kérdésekre, amelyekre a másfél órás adás keretében nem tudnak az illetékesek 

választ  adni,  a  következő hét  folyamán  a megyei  lapokban olvashatnak  cikkeket  azok, 

akiket a rádióműsorban vázolt téma érdekelt. 
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Fontos  feladatnak  tartják  a  rádióstúdiók  azt,  hogy  a  társadalom  különböző  rétegeihez 

szóljanak.  Minden  stúdiónak  van  ifjúsági  műsora.  Több  stúdió  szól  a  nyugdíjasokhoz. 

Ugyancsak  önálló  műsorblokk  keretében  adnak  hasznos  tanácsokat  a  különböző 

foglalkozást  űzőknek  is,  így  minden  stúdiónak  van  mezőgazdasági,  ipari,  stb.  műsora. 

Egyre több a szolgáltató tevékenység. Minden rádió felhívja a figyelmet arra, hogy mivel 

lehet  hasznosan  eltölteni  a  hét  végét,  tanácsokat  adnak  az  autósoknak,  a 

kiskerttulajdonosoknak, stb. 

A műsoridő felét kitöltő zene egy része alárendelt szerepű, csak annyi mondható róla, hogy 

két szöveges rész között hangzik el, vagy odavaló, vagy nem. 

A zenei  anyag  másik  részének funkciója  a  könnyed  szórakoztatás.  De sokszor  a  hírek 

aránytalanul nagy része is, nem egyéb, mint különböző testületi ülésekről szóló beszámoló. 

A  társadalmi  élet  más  színterei  ritkábban  jelennek  meg  a  hírekben.  Az  interjúkban, 

riportokban  nem  eléggé  alkotó,  túlságosan  passzív  a  riportereknek  a  magatartása.  A 

dokumentumműsor  –  amely  nem is  nélkülözheti  alkotójának közvetlen,  vagy közvetett 

állásfoglalását – ugyancsak ritka. 

A  műsorsugárzás  ideje  alatt  a  szükségesnél  sokkal  kevesebb  az  élő  kapcsolat  a 

hallgatókkal.  A humor, a szatirikus, derűs hangvétel  szinte ismeretlen jelenség a vidéki 

rádiózásban. De a gondolatilag eleve könnyedebb magazinműsorokat gyakran, szívesen és 

sikeresen  művelik  a  stúdiók.  A kommentárok  színvonala  általában  jó,  gyakoriságuk  is 

megfelelő. Ebben a műfajban találkozunk leginkább a politikus és határozott vélemény-

nyilvánítással. Az elsőrendű feladat az, hogy a meglevő műsoridőben magasabb színvonalú 

és hatásosabb műsort készítsenek a stúdiók. A saját napi műsor készítése mellett a stúdiók 

feladata a központi műsorba való aktívabb bekapcsolódás is.

A demokratizmus  fejlesztésének koncepcióját  különbözőképpen lehet  értelmezni,  abban 

azonban egységes irodalmunk, hogy a városok, községek lakói jogosan tartanak igényt az 

őket közvetlenül érintő kérdésekkel kapcsolatos döntésekben való részvételre.

A döntésekben való reális részvétel egyik fontos előfeltétele a megfelelő tájékozottság, és a 

lakosság igénye a tájékoztatás iránt. 

A  helyi  ügyekben  való  tájékozottság  valóban  elsőrendű  feltétele  bármilyenfajta  helyi 

demokráciának. Hogy a lakosság ezen igényét kielégítsük, egyre inkább erősítenünk kell a 

helyi szervek, ezen belül a tömegkommunikációs eszközök önállóságát, hatáskörét. 
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A műsorszerkesztés  alapvető követelménye,  hogy a  különböző hallgatócsoportok szinte 

automatikusan rátaláljanak az őket érdeklő műsorokra, tehát a műsortípusok legtöbbjének 

adás időpontját stabilizálni kell. 

Egyre inkább tért nyer a rövidebb műsorok készítésének gyakorlata, hiszen emelkedik a ki- 

be kapcsolásos  rádióhallgatói  gyakorlata  annak ellenére,  hogy jelentős  marad  bizonyos 

rétegek között a folyamatos rádiózás is. 

A megoldások egyike az un. blokk-műsorok készítése. 

A rádiónak a szabadidőben sokkal több alternatív tevékenységgel kell versenyeznie, mint 

korábban,  s  ugyanakkor  csakis  ez  az  idő  lehet  a  koncentrált  rádióhallgatásé.  A  helyi 

rádiózási szokások főbb tendenciájukban követik az általános, főadók hallhatási szokásait. 

Aki gyakrabban hallgat rádiót, az a helyi adásnak is gyakoribb hallgatója. 

A vidéki stúdiók a kezdetekben váltakozóan heti 15 perces önálló műsorral jelentkeznek a 

Petőfi  adón,  csütörtökön  12.45  –  13.00  között.  A  stúdiók  nehéz  körülmények  között 

dolgoztak, gyakran a szükségesnél is kevesebb létszámmal. 

Egyre inkább ért a helyzet a győri, pécsi, miskolci stúdiókban a helyi műsoridő emelésére, 

de a feltételek megteremtése távolról sem volt  olyan könnyű feladat.  Minden stúdió fő 

feladatának tekintette az információs tevékenység fokozását. 

A szolnoki, a nyíregyházi és a győri stúdió viszonylag jó körülmények között dolgozott. A 

miskolci  stúdiót  viszont  abban az időben tervezték,  amikor  vissza akarták fejleszteni  a 

helyi rádiózást, ezért itt eleinte mindössze egy prózai stúdió volt. 1959 után indult meg az a 

korszerűsítési  folyamat  is,  amely  keretében  az  eddiginél  nagyobb  gondot  fordítottak  a 

vidéki  stúdiók  szerkesztőinek  és  riportereinek  kiválasztására,  nevelésére  és 

továbbképzésére is. 

A  külföldi  tapasztalatok  és  a  hazai  megyei  lapok  gyakorlatát  is  figyelembe  véve 

indokoltnak  látszik,  hogy  minden  stúdióban  10-12  szerkesztő,  újságíró  dolgozzon 

(Miskolc: 8 fő), - volt a hivatalos vélemény az 1960-as években.

74



A vidéki  stúdió  az  a  kizárólagos  sajtófórum,  amely  csakis  műsorsugárzási  körzetével, 

annak politikai,  gazdasági,  kulturális  életével foglalkozik.  A vidéki stúdiók munkájának 

laptörvénye,  hogy a  lakosság önmagáról,  életéről,  munkájáról  halljon műsorokat.  Ne a 

nemzeti  főadó  megrostált,  késve  leadott,  válogatott,  esetleges  riportjait,  hanem 

rendszeresen  friss  információkat,  riportokat,  híreket,  portrékat,  kommentárokat, 

jegyzeteket. 

A  vidéki  stúdiók  a  helyi  ügyekben  való  tájékozottságnak  és  a  helyi  emberek 

megszólaltatásának,  munkájuk  és  emberi  arculatuk,  sajátos  gondjaik  és  eredményeik 

bemutatásának igényét elégítik ki, azt az igényt, amelyet – a helyi lapokkal együtt – csak 

ők szolgálhatnak: a helyi hírek, riportok, tudósítások, életképek, megjegyzések igényét. 

A  továbblépés  útja  a  mind  színvonalasabb  helyi  műsorszolgáltatás,  a  regionális 

rádiózásban rejlő politikai lehetőségek jobb felismerése és hasznosítása. Az információ – a 

helyi információ – iránt is megnőtt az igény és magasabbak a követelmények. A vidéki 

rádiózásban az ország előtt álló politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális feladatok helyi 

alkalmazására kell helyezni a hangsúlyt. A tömegkommunikációs eszközök versenyében a 

vidéki rádiózásnak is állnia kell a versenyt. A legfontosabb a helyi közönség megtartása, 

növelése és e közönség igényeire figyelve, ehhez igazodva kell a műsormunkát javítani és 

fejleszteni,  a  műsorok  színesebb,  tartalmasabb  magazinosítását  hétköznapokon  és  a 

hétvégeken elvégezni.

A körzeti szerkesztőségek reggel és késő délután, főleg információs, szolgáltató, időnként 

fórum műsorokat  sugároznak  a  régió  aktualitásairól,  nem elhanyagolva  közművelődési 

feladataikat, de lényegesen csökkentve zenei műsoraikat.

1998-ban  részben  átrajzolódik  a  hazai  rádiózás  térképe.  A  helyi  rádiók  többsége 

változatlan formában működhet tovább. A megváltozott törvényi feltételek miatt azonban 

egyes  ma még működő állomások eltűnnek az éterből,  mások konzorciummá olvadnak 

össze, megint mások megváltozott szervezeti formában sugároznak tovább. 

A helyi vételkörzetű rádiók többsége Magyarországon a nagy- és közepes városokban van. 

Ennek oka elsősorban a kistelepülések rosszabb anyagi helyzetében keresendő: itt hiányzik 

a  befektethető  tőke,  és  gyenge  a  reklámpiac.  A  nagyobb  városokban  ugyanakkor  a 

75



frekvenciakincs  szűkössége  miatt  nem  ritka  az  sem,  hogy  két,  olykor  három  állomás 

osztozik egyazon frekvencián. Összesen 27 településen találunk közös frekvencián sugárzó 

állomásokat.  Két  helységben  több  frekvenciát  is  megosztottak:  Budapesten  hármat, 

Szentesen kettőt. 

A helyi rádiók jobbára fizetett hirdetésekből tartják fenn magukat, ám találunk közöttük 

olyan nem nyereségérdekelt állomásokat is, amelyek elzárkóznak a reklámsugárzás elől. 

Műsoridejük  zömében  zenét  sugároznak,  ugyanakkor  ellátnak  „helyi  közszolgálati” 

feladatokat is: beszámolnak a településük közéleti, társadalmi és kulturális eseményeiről, 

az önkormányzat és a helyi szervezetek munkájáról. Népszerűségük egyik titka éppen az, 

hogy mind a térben,  mind tematikájukban, mind pedig hangvételükben közelebb állnak 

közönségükhöz,  mint  az  országos  csatornák.  Témáikat  a  hallgatók  mindennapos 

tapasztalataiból merítik, ezért azok jobban a magukénak érzik a helyi adókat, könnyebben 

azonosulnak velük.

A helyi  rádiók műsorait  tehát  a szórakoztatás  és a  helyi  eseményekről  való informálás 

sajátos  keveréke  jellemzi.  E  műsorpolitika  célja  általában  az,  hogy  a  településen  lakó 

valamennyi társadalmi és korcsoportnak kínáljon valami vonzót. 

Az  elmúlt  években  a  nagyobb  helységekben  állandó  problémát  jelentett  a 

rádióállomásoknak az osztott  frekvencián való sugárzás. Közös hullámhosszon, gyakran 

igen nehezen megjegyezhető műsoridő-tartományokban sugározva nem könnyű rendszeres 

hallgatói  szokásokat  kialakítani,  hiszen  nem  várható  el  a  hallgatóktól,  hogy 

alkalmazkodjanak az állomások időbeosztásához. Stabil hallgatótábor nélkül pedig minden 

rádióállomás jövője bizonytalan, és azért is nehézséget jelenthet az osztozkodás, mert  a 

helyi  reklámpiac  még  a  nagyobb  településeken  sem  tud  több,  ráadásul  csökkentett 

műsoridőben sugárzó rádióállomást eltartani. 

A kereskedelmi rádiók megjelenése óta eltelt évek legfontosabb üzleti tapasztalata az, hogy 

Magyarországon a kisebb vidéki városokban csak több település együttes lefedésével lehet 

a  működés  fenntartásához  szükséges  hirdetéseket  előteremteni.  Nem nehéz  megjósolni, 

hogy  e  körülmények  hosszabb  távon  hálózatosodáshoz,  vagyis  közös  műsorok 

sugárzásához, esetleg szervezeti összefonódáshoz vezetnek-e. 
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A fejlődés további  útja mindenképpen az osztott  műsoridő,  amely egyik  módja  szerint 

péntektől hétfőig bontaná az adásokat. Mindenképpen alkalmazkodna a Jó reggelt műsor 

szerkesztéséhez és kapcsolódna a központi hírszolgáltatáshoz. 

A  vidéki  stúdiók  reggeli  adásai  így  a  központi  programban  is  helyet  kaphatnának.  A 

stúdiók  átvállalnák  a  tudósítók  szerepét  többlépcsős  ütemben  úgy,  hogy az  adáskörzet 

megyéiben  közös  tudósító  működjék,  a  sugárzási  körön  kívül  eső  megyékben  pedig  a 

Krónika tudósítója dolgozzon.

A vidéki rádiózás távolabbi jövője az önálló adóhálózat megteremtésével képzelhető el, 

azon belül is a CCIR rendszerű URH sugárzás által. 
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6. A rádiós műfajok

A rádiós alapműfajok a közszolgálati rádiózás „aranykorában” fejlődtek ki, fő szabályai is 

akkor  rögzültek,  azokban  az  években  tehát,  amikor  az  emberek  mindennapi  életében 

azonos  szerepet  töltött  be  a  rádiózás  és  a  televíziózás.  A  hatvanas  években 

Magyarországon  még  tipikus  esti  családi  program  volt  egy-egy  rádiójáték  vagy 

kabaréműsor meghallgatása, s a sportközvetítéseket is úgy hallgatták a baráti társaságok, 

ahogy  ma  a  televíziós  közvetítéseket  nézik.  A  színházi  közvetítések  műsorvezetője 

belesuttogta  a  mikrofonba:  Hamlet  kardot  ránt.  A  riporter  leírta  beszélgetőpartnere 

küllemét.  Azok a műsorok,  amelyeket  ma jó és rossz, igényes  és olcsó, professzionális 

vagy amatőr rádiókban hallunk, valamiképpen az alapműfajok mutációi. 

Az alap a hír a rádióban is. Erre épül föl minden további műfaj:

- A  tudósítás:  hír,  információ  az  esemény  helyszínéről,  esetleg  a  helyszínről  a 

stúdióba  visszaérkezett  tudósító  utólagos,  tárgyilagos,  hírszerű  beszámolója. 

Tartalmazhat  hangbejátszást,  beszédrészletet,  de  alapvetően  arra  épül,  hogy  a 

tudósító maga mondja el, mit látott, mit tapasztalt. 

- A hírmagyarázat: a hírrel kapcsolatos információk értelmezése, az összefüggések 

tárgyilagos  közlése,  a  tényeket  és  csakis  a  tényeket  közli,  ezekben  a  tudósítói, 

szerkesztői véleményeknek nincs helye.

- A  kommentár:  a  hír  szakszerű  értékelése,  a  háttér  rövid  megvilágítása  és  a 

fontosabb  összefüggéseknek,  a  hír  előzményeinek  esetleges  visszaidézése,  az 

esemény  következményeinek  taglalása.  Ez  esetben  a  szakértő  kommentátor 

megengedhet már személyes véleményt is. 

- A  nyilatkozat:  hivatalos  vélemény,  állásfoglalás  közzététele.  (Ebben,  de  csakis 

ebben  az  esetben  az  újságíró  személye  úgyszólván  másodlagos,  a  nyilatkozó 

személye  és  a  nyilatkozat  tartalma  a  fontos,  de  célszerű  hírmagyarázattal, 

kommentárral kiegészíteni, hogy a hallgató értékén tudja kezelni a bejelentést.)

- A  riport:  helyszíni  beszámoló,  amelyben  a  riporter  arra  törekszik,  hogy  szinte 

láttassa  az  eseményeket,  így  az  egyidejűség,  a  jelenlét  élményét  nyújtja  a 

hallgatónak.
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- A  montázs:  gyakran  alkalmazott  rádiós-televíziós  műfaj,  amelynek  klasszikus 

alapképlete  az  1+1=3.  Azaz  két  –  vagy  több  –  ellentétes,  egymás  után  vágott 

mondat, jelenet összegezéséből többletinformációt nyerhet a hallgató, néző.

- Az  interjú:  két  egyenrangú  fél  –  a  riporter  és  a  megkérdezett  személy  – 

beszélgetése.  Az  különbözteti  meg  a  nyilatkozattól,  hogy  míg  a  nyilatkozat 

rögzítésekor a riporter személye úgyszólván mellékes, addig az interjú témakörét, 

terjedelmét az interjú készítője adja meg, a kérdéseket ő állítja össze és egyenrangú 

félként, felkészült partnerként faggatja az interjúalanyt.

- A  portréinterjú:  külön  műfaj  a  rádióban  is,  egy  személyiség,  esetenként  egy 

kisközösség, egy csoport bemutatása.

- A jegyzet: szerkesztőségi állásfoglalás, publicisztika, glossza a közszolgálati rádiók 

műsoraiban, viszonylag ritkán fordul elő. 

- A  „sound-bite”-okkal  kiegészített  információ:  ma  már  a  hagyományos 

tudósításokat, riportokat, de még az interjúkat is hovatovább teljesen kiszorítja a 

hangbejátszással illusztrált beszámoló. Előnye, hogy a kulcsszereplők legfontosabb 

kijelentései  élővé,  hitelessé teszik a beszámolót.  Hátránya  viszont,  hogy a többi 

művaj rovására terjed el mindinkább ez a megoldás, s emiatt egyhangúvá teszi a 

hír- és információs műsorokat

- Dokumentumműsor, dokumentumriport, célirányosan felépített oknyomozó riport: 

ezen  műfajok  már  az  alapműfajokra  épülnek,  azokból  építkeznek,  egyes  elemei 

lehetnek tudósítások, interjúk, riportok – logikusan láncra fűzve. 

A hírműsorokban az egyes információkat a műsorvezető köti össze.

A hír

A hír a világ legegyszerűbb, egyben egyik legbonyolultabb „találmánya”. Létezik, amióta 

az  ember,  napjainkra  pedig  iparággá  vált.  Meghatározására  változatos,  nem  egyszer 

egymásnak ellentmondó definíciókat fogalmaztak meg. A hírírás szabályai meglehetősen 

szigorúak, mégis van, hogy a legjobb hír a szabályok felrúgásával születik.5

Hogyan definiálja a hírt a szakirodalom? Néhány meghatározás:

5 Herman J. – Mester M.: A rádiós hírszerkesztés alapjai=Médiakutató.Ősz, p. 128.

79



„A hír az, ami érint, ami fontos, aminek hatása van életünkre”.

A mindenkori cél a tekintélyt érdemlő, kiegyensúlyozott és megbízható hírszerkesztés. A 

hírszerkesztő  dolga,  hogy  a  történéseket  lényegükre  egyszerűsítve,  a  fontosság 

sorrendjében, minél gyorsabban és pontosabban a hallgatók tudomására hozza. 

A rádió fő előnye, hogy mindig a személyhez szól, vagyis közvetlen. Haladék nélkül képes 

továbbítani az információkat, nem lassítja a nyomda.

A  rádióban  tömören,  lényegre  törően,  élvezhetően,  figyelemfelkeltő  módon  kell 

fogalmazni,  az  élő  nyelv  követelményeit  szem  előtt  tartva.  A  hallgató  gyorsan  és 

keményen ítél: ha nem hallja, nem élvezi, nem érti mindazt, ami elhangzik, akkor ki- vagy 

átkapcsol.

A hírek műfaji szerkezete:

1. Címmondat (lead): egy mondatban össze kell foglalni a hír leglényegesebb 

elemeit,  és mindjárt a hír elején el kell igazítani a hallgatót, hogy milyen 

témájú, milyen jellegű hír következik, és hol történt az esemény.

2. A tárgyalás,  „részletek”  (body)  –  ebben a  részben kell  kifejteni  a  tömör 

fogalmazású  lead  tartalmát,  részletekkel  eligazítani  a  hallgatót,  rövid 

hátteret adni a hírhez. 

A  hírek  megfogalmazói  ne  használjanak  feleslegesen  idegen  szavakat.  Csak  a 

legszükségesebb esetekben éljenek a gazdasági vagy politikai jellegű szakkifejezésekkel. 

Ennek következtében – a szó- és kifejezéshasználat tekintetében egyszerűek, közérthetőek, 

ugyanakkor nyelvezetükben igényesek is lesznek a hírek. 

A rádiósok megtanulnak beszélni, a rádió igényeinek megfelelően. Ennek lépései:

1. Orgánumfejlesztés:  vivő-erejű  kellemes,  telt  hang,  mely  kellemes,  kulturált 

személyiséget tükröz.

2. Begyakorolt beszédtechnika: helyes légzés, kellemes hangadás, tiszta hangképzés.
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3. Nyugodt tempójú, de lendületes beszéd. Darálással csak elveszteni lehet a hallgatót. 

Az unalmas, szürke beszédnek nem a gyorsaság az ellenszere, hanem a ritmikai, 

dallambeli változatosság.

4. Szünetekkel tagolt, de nem szaggatott beszéd. Mérésekkel igazolták az ilyen beszéd 

kevesebb időt igényel, mint a „darálás”. A hallgatónak is szüksége van szünetre: a 

befogadásnak határai vannak.

5. Dallamvilágával  és szüneteivel  is  értelmezett  szövegmondás  kell,  nem monoton, 

kopogós hangzás. Az értelmező és széles terjedelmű beszéddallam, nem éneklés és 

nem kántálás, hanem logikus beszéddallam.

6. Jól  megírt,  szájra,  fülre  fogalmazott  szöveg.  A  vertikális  szerkezetű  hírek  és 

hírmondatok  helyett  lineáris  szerkezetű  mondatokkal  kell  megfogalmazni  a 

mondanivalót. 

A riporteri megszólításnak három helyzeti típussal kell számolnia:

1. A közvetlen  megszólítás  (pl.  Kedves  Hallgatóink!)  a  kommunikatív  kapcsolatba 

való bevonást, mintegy a „beszédpartnerré tételt” célzó alak.

2. A szólító forma is közvetlenül a beszédpartnerhez szól, de a kapcsolatnak nem a 

kezdeményezését,  hanem  a  fenntartását  hivatott  szolgálni  (pl.  Kérem  Önöket, 

hogy…).

3. Az említő formával egy beszédhelyzeten kívül álló, azaz „harmadik” személyről 

szólunk a beszédpartnernek (pl. A Rádió is kérte már hallgatóit, hogy…)

A rádiós  beszédben a  megszólításnak  mindhárom formája  előkerülhet,  de  műfajonként 

erősen eltérő sűrűségben.

7. Rádiós szereplők

A bemondó

Rádióbemondók  általában  csak  az  országos,  közszolgáltató  rádiókban  vannak.  A 

rádióbemondó szerepe a konferansziéból fejlődött. Feladata a hírek felolvasása, az egyes 

műsorszámok  fel-  és  lekonferálása,  a  pontos  időjelzés  bemondása  és  más  felolvasói, 
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műsorvezetői  feladatok  ellátása.  A  rádióbemondók  szakmai  követelményei  között  első 

helyen szerepel a kellemes orgánum, a tiszta hangképzés és természetesen a műveltség. 

A műsorvezető

A  rádiós  műsorvezető  szerepköre  ugyancsak  a  kabarészínpadok  egyes  műsorszámait 

bevezető konferansziéból, valamint a bemondóból fejlődött ki.

Fő feladatai:

1. állandó kapcsolattartás a hallgatóval

2. kedvcsinálás, figyelemfelhívás

3. információadás

4. háttérmagyarázat (kommentár).

A szerkesztő

A rádiós  szerkesztők a  rádió nagyon fontos,  ám kevésbé ismert  munkatársai.  A rádiós 

szerkesztő az adott műsor menedzsere: ő találja ki vagy fogadja a témát,  kidolgozza az 

adott  műsor  tervét,  kiadja  a  feladatokat,  munkatársakat  választ  és  részt  vesz  a  teljes 

műsorkészítési folyamatban. 

A zenei szerkesztő

Általában zenei  végzettséggel  rendelkező szakembereket  alkalmaznak a rádióknál  zenei 

szerkesztőnek. A rádió zenei vezetője vagy szerkesztője a rádió zenei hangját határozza 

meg. A helyi rádiók rendszerint egy szűkebb zenei stílusra (vonulatra) állnak rá.

A riporter

A riporter legfontosabb rádiós műfajterülete az interjú és a riport.
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A tudósító

A rádiótudósító a rádió központján kívül, egy adott  területen él,  s annak a területnek a 

krónikása. 

A dramaturg, a rendező

Ezek a szerepkörök csak az országos közszolgáltató rádióban léteznek. A rádiószínház, a 

rádiójátékok műhelye  foglalkoztat  dramaturgokat,  akik az irodalmi  alapanyagot  rádióra 

alkalmazzák. 

A rádiórendező az összetett művészeti műsorok felvételének irányító művésze.

8. Műsortípusok

A rádióhallgató kedveli  a kisműfajokat,  a rövid műfajokat.  Törekedni kell  arra, hogy a 

hosszabb beszélgető műsorokat is olykor „feloldjuk” egy kis odaillő zenével. Emlékezzünk 

a szlogenre: a hallgatónak minden 3. percben kell valami meglepőt nyújtani!

Szolgáltató műsorok

A rádió egyik alapfeladata a szolgáltatás. A szolgáltató műsor épülhet egy adott témára, 

illetve  a  különböző  szolgáltatások  egy  nagyobb  műsorfolyamatban  ciklikusan 

megjelenhetnek. 

Irodalmi műsorok

A közszolgáltató rádió az irodalom legnagyobb népszerűsítője. Egy régi vagy új irodalmi 

alkotás a legtöbb emberhez és a leggyorsabban a rádió segítségével jut el. Hátránya, hogy 

az  adott  írásművet  csak  hallani  lehet,  olvasni  nem,  az  irodalom  pedig  az  olvasáson 

alapszik. 

Irodalmi műsornak tehát irodalmi művek rádiós adaptálását nevezzük. 
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Tudományos-ismeretterjesztő műsorok

Ez a szakújságíró feladata. 

Összejátszás

Az összejátszás a végleges, adáskész műsor elkészítése. A helyi rádiók kevesebb szalagos 

műsort  készítenek,  mint  az  országos  közszolgáltató  műsorok.  Általában  a  bonyolult 

technikát, sok felkészülést igénylő műsorokat készítik el előre, pl. irodalmi vagy ünnepi 

műsort.

Élőadás-stúdióadás

A  kisrádiókban,  kereskedelmi  rádiókban  a  stúdióból  közvetített  élőadások  a 

leggyakoribbak.  Az  élőadásnak  hangulata  van.  Természetesen  benne  van  a  tévedés 

lehetősége,  de a  jó  műsorvezető  az összes  technikai  és beszédhibából  erényt  kovácsol: 

beépíti  a  műsorba.  Élőadásban  szokás  a  híreket,  információkat,  magazinműsorokat, 

slágerlistákat, telefonon beszélgetőműsorokat, stb. készíteni.

Helyszíni közvetítés

Minden  rádió  szeret  élni  azzal  a  lehetőséggel,  hogy  az  események  helyszínéről 

közvetíthessen. Ez jó telefonvonalak esetében nem bonyolult dolog. A legközelebb lévő 

telefonon a tudósító fölhívja a rádióstúdiót és adásba kapcsolják.

Aligha fogja a rádiót kiszorítani más tömegtájékoztató eszköz. Átvesz tőle szerepeket a 

televízió, a képújság, a különféle lehívható számítógépes adatbázisok, de a rádió bizonnyal 

megmarad.  Hiszen  a  rádió  a  leginkább  társ,  a  tömegtájékoztató  eszközök  között.  A 

rádiókészülékek tökéletesen alkalmazkodnak az emberi élethez. 
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A  rádió  azért  igazi  társ,  mert  nem  teszi  az  embert  a  rabszolgájává.  A  háttérrádiózás 

nyugodt  állapot,  nincs  a  hallgatónak  olyan  érzése,  hogy  valamiről  lemarad.  A 

háttértelevíziózás  is  errefelé  tart  (de teljesen nem jut el  ide).  A televízió  a  vonzó képi 

információkkal  mindig  igényt  tart  a teljes  személyiségünkre.  A rádió  megengedi,  hogy 

magunk legyünk, hogy más is legyen ott. A rádió intimebb, a tévé nyilvánosabb. A rádió 

anyanyelven szól, a tévé képnyelve nemzetközi. 

Az embereknek többféle rádióra van szükségük. Van, aki a zenélő rádiót szereti, van, aki a 

beszélő rádiót. 

A hatáselemzések szerint az olyan tulajdonságú riportereket fogadják szívesen a hallgatók, 

akiknek tulajdonságai un. átlagolt tulajdonságok. Ebben a hallgató egy kicsit önmagára, 

saját gondolkodására ismer rá. 

A belföldi és külföldi események a hírekben és a krónikákban reggeltől estig
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A hét napjain a belföldi tematika aránya a hírekben és a krónikákban
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A belföldi és a külföldi témák a Reggeli krónikákban
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A belföldi és a külföldi témák sorsa az Esti krónikában
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9. A körzeti stúdiók munkatársai

Az  5  körzeti  stúdióban  72-en  foglalkoznak  műsorkészítéssel.  A  stúdióvezetőkön  és 

helyetteseiken  kívül  40  belső  munkatárs  érdekelt  a  műsormunkában,  természetesen  a 

műsorvezető  riporterek,  a  pályakezdő  újságírók,  az  újságíró  gyakornokok  és  a  zenei 

szerkesztők segítségével. 

Az  újságírók  kötetlen  munkaidőben  dolgoznak.  A  stúdióvezetők  ugyan  kidolgozták 

stúdiójuk ügyrendjét  és a munkaköri  leírásokat, de „ezek túlzottan feszesek és túlzottan 

lazák” is egyben.

A munkarend,  munkamódszer,  időbeosztás,  teljesítmény mindig  a műsor  függvénye.  A 

műsorok elkészítése, az újságcikk megírása a meghatározó s ez minden esetben más-más 

időráfordítást igényel. 

A vidéki stúdiók munkatársainak és a helyi lapok újságíróinak egybehangzó véleménye, 

hogy a rádiós munka időigényesebb, mint az újságírás. 

Hasonlítsuk össze pl. egy 3 perces riport és egy másfél flekkes újságcikk elkészítésének 

időigényét. 

Az  eseményre  elutazik  a  riporter  és  az  újságíró.  Mindketten  végighallgatják  a 

tájékoztatatást. 

Az  újságíró  feláll,  visszamegy  a  szerkesztőségbe,  megírja  vagy  lediktálja  az  anyagot, 

átadja  az  olvasószerkesztőnek  s  ezzel  befejezte  munkáját.  A  rádióriporter  megkeresi 

riportalanyát és elkészíti vele a riportot, interjút s a magnót beviszi a stúdióba. Saját maga 

átjátssza az anyagot, azt megvágja s átadja a szerkesztőnek. Ez sokkal időigényesebb, mint 

az újságíró munkája. 

A vidéki stúdióknál általában egy munkatársra havonta 20-22 riport, interjú, szerkesztés, 

tehát érdemi „fellépés” jut. Ez igen sok. (A megyei lapnál egy munkatárs havi kötelező 

teljesítménye 44 flekk.)
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Mindenképpen helyénvaló az a megállapítás, hogy a vidéki stúdiók munkatársai kevesen 

vannak és igen sokat dolgoznak. És ezt a gondot a külsős munkatársak igénybevételével 

sem  lehet  megoldani,  hiszen  korlátozottak  a  külsősök  foglalkoztatásának  anyagi 

lehetőségei. 

A következő tíz évben talán minden eddiginél fontosabb lesz a valós folyamatok és a velük 

szükségszerűen együtt járó ellentmondások elemzése: mind az eredményekhez vezető út 

bemutatása,  mind  a  tévesnek  bizonyuló  döntések  analízise  és  a  tanulságok  levonása. 

Vonatkozik az arisztokratikus, érthetetlen megnyilvánulásra éppúgy, mint a vulgarizálásra. 

Vonzóbb műsorformák, elmélyültebb tartalom, szórakoztatóbb kivitelezés szükséges. 

10. Kereskedelmi és önkormányzati rádiók

A magánbefektetők által működtetett helyi  kereskedelmi rádiók műsoridejük javában az 

országos kereskedelmi rádiókhoz hasonlóan olyan könnyűzenét, szórakoztató műsorokat, 

telefonos  játékokat  és  beszélgetéseket  sugároznak,  amelyek  közé  jól  beilleszthetők  a 

legfontosabb bevételi  forrásukat jelentő fizetett  hirdetések.  Az elmúlt  évek tapasztalatai 

szerint azonban a helyi reklámpiacok nem vagy csak alig képesek eltartani a helyi rádiókat. 

Sok  rádióállomás  a  törvényben  engedélyezett  műsoridő-hányad  töredékét  sem  tudja 

kitölteni reklámokkal. Sok helyen ezért állandó problémát jelent a finanszírozás. Az 1996-

ban  hatályba  lépett  médiatörvény  tiltja,  hogy  önkormányzatok  rádióállomást 

működtessenek. 

A szabad rádiók

Külön  műsorszolgáltatói  típust  jelentenek  a  szabad  –  másképpen  közösségi  vagy  nem 

nyereségérdekelt – rádiók. Bár számuk és közönségük messze alatta marad a kereskedelmi 

rádiókénak.  A  szabad  rádiózást  ma  Magyarországon  hét  rádióállomás  képviseli. 

Műsoraikban eltérő témákra fókuszálnak, más-más hangnemben fordulnak hallgatóikhoz, 

és különböző közösségeket szólítanak meg. Valamennyi nonprofit rádiót megkülönbözteti 

a rádiós műsorszolgáltatás egyéb fajtáitól az, hogy elutasítja a hagyományos közszolgálati 
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és  a  kereskedelmi  rádiók  ideológiáját.  A  közszolgálati  rádiókét  azért,  mert  a  szabad 

rádiósok úgy gondolják: a mai társadalom heterogénabb annál, hogysem egy állami kézben 

lévő,  központosított  médium  minden  csoportját  megszólíthassa  és  megjeleníthesse.  A 

kereskedelmiekét pedig azért, mert szerintük a piaci alapokra helyezett  média a könnyű 

szórakozást nyújtó, populáris  hangvételű műsorok elszaporodásához vezet. 

A szabad rádiók azoknak nyújtják a mikrofont, akik máshol nem jutnak szóhoz. Kiállnak a 

nemzetiségük, etnikai származásuk miatt  megkülönböztetésnek kitettek,  a szegények, az 

elesettek, a hadkötelezettséget ellenzők, a feministák a melegek, a kábítószer-élvezők… 

egyszóval  a  hátrányos  helyzetűek  mellett.  Mindazok  a  csoportok,  amelyek  az 

Országgyűlésben  vagy  az  önkormányzatokban  nem  hallatják  hangjukat,  a  szabad 

rádiókban  megszólalhatnak,  a  társadalom  elé  tárhatják  nézeteiket  és  érveiket.  A 

nyilvánosság  erejét  felhasználva  küzdhetnek  érdekeikért.  A  szabad  rádiók  megcélzott 

közönségét nem a kifejezetten tőkeerős csoportok alkotják. Ezért állandó nehézséget jelent 

számukra a finanszírozás.

A hazai rádiózásban két fontos trend volt megfigyelhető a 90-es évektől kezdődően:

- a rádiózás mértéke és piaci befolyása az utóbbi években növekedett Magyarországon, 

-  a  helyi  rádiók  hallgatottsága  emelkedett  az  összhallgatottságon  belül,  különösen 

szembetűnő növekedés jellemző a megyeszékhelyi nagyvárosok felénél.

E folyamat  arra  a  felismerésre  késztette  a  Helyi  Rádiók  Országos  Egyesületét,  hogy a 

rádiók egységes fellépését kell szorgalmaznia a rádiók médiapiaci súlyának erősítéséért. 

Az  európai  országokban  zajló  rádiópiaci  folyamatok  ismeretében  világosan 

prognosztizálható, hogy a hazai nagyvárosi övezetekben a helyi médiumok iránti figyelem 

és érdeklődés tovább növekszik.  Ezt az állítást  támasztják alá a GFK-Hungária-Szonda 

Ipsos médiakutatási adati is. 
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A rádiók hallgatottsága a megyeszékhelyeken

Teljes populáció 15-49 évesek
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Danubius Sláger Helyi rádió

A helyi rádiók hallgatottságának alakulása a 2002. I. félévi mérési hullámok alapján.

(Összeállította: Bacher János, Perjés Tamás)

Miközben  2001  áprilisa  óta  a  Danubius  Rádió  például  a  megyeszékhelyeken  három 

százalékot  vesztett,  addig  a  helyi  rádiók  hallgatottsága  nyolc  százalékkal  nőtt  a  teljes 

népességben.  A  tendencia  jelzi  a  világ  fejlett  régióiban  már  lezajlott,  magyarországi 

változást: a vidéki nagyvárosokban a lakosság szívesebben hallgatja a helyi rádiókat, ha 

azok színvonalban, programkarakterben megközelítik vagy akár meghaladják az országos 

csatornákat. A népesség lokális elkötelezettsége persze annál erősebb, minél fejlettebb az 
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adott ország. Magyarország túlcentralizáltsága a jövőben vélhetően oldódik, így a régiók 

súlya és ezáltal a helyi médiumok vonzereje, befolyása növekedni fog. 

Lezárulóban van a megyei nagyvárosokban működő rádiók piacfoglalása is. Kétségkívül a 

hazai médiapolitika mostoha kezelésmódja hozta létre azt  a helyzetet,  hogy elsőként az 

országos kereskedelmi rádióknak hirdetett frekvenciapályázatokat. Ezzel a lépéssel piaci 

előnyhöz is juttatta az országosan elsőként indulókat. A hazai rádiós piac a mai napig nem 

fejlődött fel arra a szintre, amelyen a nyugat-európai országok, sőt, egyes keleti államok 

piaca is áll. Magyarországon a rádiók reklámpiaci részesedése ugyanis alig öt-hat százalék, 

míg pl. Franciaországban a tíz százalékot is meghaladja. Ezen belül a helyi rádiók piaci 

részesedése  jóval  alatta  van  a  valóságos  piaci  súlyukból  és  befolyásoló  erejükből 

következő  mértéknek.  Összehasonlításként:  míg  a  Danubius  Rádió  jelzett 

hallgatottságához  2001-ben  4,5  milliárd  forintos  reklámbevétel  társult  (Médiafigyelő 

Évkönyv, 2001. 64. l.), addig a megyeszékhelyi rádiók hasonló hallgatottsági mutatóihoz 

mindössze valamivel több mint egymilliárd forintos reklámbevétel kapcsolódott. Világos 

tehát,  hogy  jól  szervezett  reklámidő-értékesítéssel,  minden  érdekeltre  kiterjedő 

információszolgáltatással  és versenyképes  hálózati  árral  elérhető,  hogy a helyi  rádiók a 

konjunktúrából sikeresen vegyék ki részüket. 

A médiapiacon kialakult belső ellentmondásnak több oka van:

1.  Magyarországon  a  televízió  csatornák  között  kialakult  piaci  küzdelem a  reklámárak 

olyan mértékű leszorítását eredményezte, amelynek torzító hatása kiterjed a rádiós piacra 

is. 

2.  Olyannyira  mérséklődött  a  médiába  érkező reklámmegrendelések  növekedési  üteme, 

hogy az utóbbi években már inkább a stagnálás a jellemző.

3. A jövő további tartalékokat fog aktivizálni. Az ország nem megyeszékhelyi városaiban 

működő rádiók pozícióerősödése várható. Az értékeiket mára helyesen felismerő rádiók 

közötti  együttműködés  jelei  is  feltűnnek,  amelynek  hatása  lehet  a  jobb  minőségű 

rádióműsor megjelenése.
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5. A rádiózás mai célja az lehet: az emberek viselkedése, életmódja és –stílusa szerint 

a  motorizált  világ  polgárának  napközben  a  kereskedelmi  rádió  lehet  a 

legbefolyásosabb 

11. Közösségi rádiózás

A  magyar  médiapiaci  helyzetet  elemezve  megállapítható,  hogy  igen  kevés  a  nem 

nyereségérdekelt rádió. A nem nyereségérdekeltség definícióit ismerve tartalmilag ez úgy 

írható  le,  hogy  kevés  a  speciális  célközönségnek,  rétegnek,  közösségnek  szóló,  nem 

profitra törekvő rádió.

A sokszínűség mint alapelv érvényesülésének lehetősége az 1996. évi médiatörvényben 

megvan  azáltal,  hogy  többféle  műsor-szolgáltatói  típust  ismer.  Hiszen  egy  adott  téma 

sokféleképpen megközelíthető, maguk a témák is sokfélék. 

Napjaink  tendenciája,  hogy  a  helyi  rádiókból  kiszorult  a  helyi  közélet.  A  helyi 

kereskedelmi rádió, lévén nincs más forrása, mint a reklám, műfaji szempontból elsősorban 

szórakoztatásra,  épül.  Műsorában  tehát  a  kommunikáció  csak  másodlagos.  Mindezzel 

párhuzamosan  egyre  erősödnek  a  civil  önszerveződések,  s  a  civil  társadalom  erősödő 

aktivitása  megjelenik  oly  módon  is,  hogy  élni  kíván  a  közvetlen  megnyilvánulási 

lehetőséggel.  Mindenképpen  kell  valami  kommunikációs  eszköz,  ami  tájékoztat  az 

aktualitásokról,  az  eseményekről,  a  helyi  közösséget  érintő  dolgokról  A  helyi  rádió 

megfelelő csatorna e feladat ellátására. 

A magyarországi tömegtájékoztatás elmúlt évtizede azt bizonyítja, hogy még mindig kísért 

a  múlt,  és  az  egyes  pártok  közvetve  vagy  közvetlenül  igyekeznek  befolyásolni  a 

tömegkommunikációs eszközöket. A kisközösségi rádiók jó példái lehetnek annak, hogy 

ilyen helyzetben is meg lehet őrizni a média függetlenségét, ehhez azonban az szükséges, 

hogy az ilyen típusú rádiók ne csupán egyes rétegek számára, hanem a többségi társadalom 

számára is ismertek és hallgatottak legyenek. 

Magyarországon  jelenleg  még  –  főként  vidéken  –  a  helyi  nyilvánosság  demokratikus 

fórumai,  szellemi  műhelyei  és  infrastruktúrái  nagyrészt  kialakulatlanok.  A  lassú 

információáramlás és az együttműködési gyakorlat hiánya miatt gyenge a vállalkozások, 

önkormányzatok, a civil szervezetek és a helyi társadalom tagjai közötti kommunikációs és 
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kooperáció. Ezáltal  a társadalmi vitákba kevesen tudnak bekapcsolódni, mert társadalmi 

helyzetük ezt kevéssé engedi. Eddig sajnálatos módon nem alakult ki közös stratégia és 

jövőkép,  hiányoznak  azok  az  együttműködési  mozgalmak,  önszerveződő  közösségek, 

amelyek véleménnyé és innovatív törekvéssé formálnák a ma még csak elemeiben létező 

helyi  és  térségi  igényeket.  Ezen  igények  és  a  helyi  törekvések  kielégítésére  tökéletes 

megoldást nyújthat a kisközösségi rádió. 

A  közösségi  rádiózás  legfontosabb  jellemzője  a  helyi  történésekre  való  odafigyelés, 

amelyek  az  országos  médiumokban  már  csak  lokalitásuk  miatt  sem  kapnak  helyet-

műsoridőt, ráfizetéses jellegükből fakadóan a kereskedelmi rádiózásban betöltött hiányukat 

pedig nem szükséges ecsetelni. Amiképp több száz helyi lap jelenik meg kisebb-nagyobb 

példányszámban szerte az országban, a technikai és anyagi lehetőségek lehetővé tennék 

sok-sok kis közösségi rádió beindulását is. 

A magas színvonalú rádiózáshoz azonban nem is kevés szakmai ismeretre van szükség. A 

kisközösségi  rádiózás  egyszerre  igényel  közösségépítési,  politikai,  médiapolitikai, 

médiajogi,  médiaetikai,  kulturális,  nyelvhasználati,  műszaki  és  műsorkészítési  – 

szerkesztői,  zenei szerkesztői,  riporteri,  műsorvezetői,  technikusi – ismereteket.  Ma már 

hazánkban is számos médiaképző intézmény működik, de a közösségi rádiózás kérdéseit 

sehol nem tanítják. 

11.1 A közszolgálati rádiók műsortípusainak jellemzői

Reggel,  délelőtt  és  délután  nem  játszanak  hard  rockot,  világzenét,  spirituálékat  vagy 

soulzenét,  de  még  dzsesszt  sem,  homogén  popzenei  kínálatuk  az  általuk  megcélzott 

korosztály átlagos ízléséhez igazodik.

Rendszeresen  teszteli  a  célközönséget:  közvélemény-kutatásain  egy-egy  rövid,  pár 

másodperces  részletet  lejátszva  megkérdezik  a  hallgatókat  reprezentáló  csoport  tagjait, 

tetszik-e nekik a kiválasztott zeneszám, s igenlő válasz esetén az bekerül a rádió állandó 

kínálatába, nemleges válasz esetén pedig nem táplálják be a komputerbe. Egy dalt, slágert 

tehát  vagy  állandóan  műsoron  tartanak,  vagy  soha  nem  játszanak  le.  A  számokat  a 

komputer  állítja  megfelelő  sorrendbe,  nem  a  zenei  szerkesztő,  így  kívánnak  minden 

szubjektív  elemet  –  a  szerkesztő  hangulatát,  ízlésvilágát  –  kiiktatni  a  zenei  kínálatból. 

Tematikus zenei összeállítással e rádiók legfeljebb késő éjszaka jelentkeznek. 
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Tematikus műsorokat nem nagyon vesznek fel a műsorukba a leghallgatottabb órákban. 

Ennek az  a  magyarázata,  hogy minden  ilyen  műsor  automatikusan  kirekeszti  azokat  a 

hallgatókat,  akiket  maga a választott  tárgy egyáltalán nem érdekel.  A nap legfontosabb 

gazdasági, külpolitikai, kulturális és rendőrségi stb. eseményei a hírblokkba, a hírfolyamba 

épülnek bele, nem kapnak külön műsoridőt. 

A  „rétegigényeknek”  a  közszolgálati  rádió  egész  műsorfolyamának  kell  eleget  tennie, 

mégpedig maradéktalanul. Irodalmi, tudományos ismeretterjesztő, politikai vagy gazdasági 

elemző,  dokumentum-  és  gyermekműsorokat,  vagy  éppen  rádiókabarét  a  kereskedelmi 

rádiók  nem készítenek,  de  körkapcsolásos  sportközvetítésekre,  színházi,  zeneakadémiai 

közvetítésekre sem vállalkoznak, tehát minden olyan zenét játszania kell a közszolgálati 

rádiónak, amely a kereskedelmi rádiók repertoárjából hiányzik,  beleértve az operettet,  a 

cigányzenét a nagyoperákat teljes terjedelemben, a kortárs zenei műveket, a dzsessz- és 

népzenét. 

A minőség  fogalma  azonban relativizálódott.  Míg  hagyományosan  azokat  a  műsorokat 

tekintették minőséginek, melyek kiállják az idő próbáját, az új korszak éppen a változásban 

és  sokszínűségben  rejlő  minőséget  hirdeti.  A  minőség  egykor  domináns  értelmezésén 

alapuló közszolgálatiság ezért mára önkényesnek tűnik.

Mivel Magyarországon már kialakult a duális rádiós piac – a közszolgálati – kereskedelmi 

-,  így nem hagyható  figyelmen  kívül,  hogy a  közszolgálat  is  a  kereslet-kínálat  alapján 

működik.  A  „közszolgálat”  és  a  „nem  közszolgálat”  közötti  különbség  nem  a 

műsorstruktúrában rejlik, hanem az érték központúságban, a hitelességben és a garantált 

minőségben. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a bővülő lehetőségek hatására 

megváltoztak az emberek életviteli és „médiafogyasztási” szokásai. 

A Magyar Közszolgálati Rádió semmiképpen sem tudja teljesíteni közszolgálati feladatait 

akkor, ha a teljes lakosság több mint 50 százalékát alkotó 40 év alatti korosztályhoz alig jut 

el.  A hallgatóság elöregedésében jelentős szerepet  játszik,  hogy a  Magyar  Rádió egyik 

csatornáján  sem  sugároz  olyan  programot,  melynek  hallgatásába  az  aktív  életet  élők 

bármikor bekapcsolódhatnak. A megszokás, a szerkesztői önkény és a lehetőségek szülte 

műsorstruktúrához viszont főként csak az idősebbek tudnak alkalmazkodni. 
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A háttérrádiózás  nem tartalmi,  hanem csak  formai  meghatározás.  A korszerű  rádiózási 

trend azt  követeli  meg a műsorkészítőtől,  hogy tudomásul  vegye,  hogy hallgatói  éppen 

mozgásban  vannak,  csak  rövid  időszakokra  tudják  figyelmüket  a  rádiónak  szentelni, 

autóban  vagy  munka  közben  hallgatják  az  adást,  nem  megtervezett  időpontban 

kapcsolódnak be a műsorfolyamba, és időről időre elhagyják azt, ahogyan azt életritmusuk 

diktálja. 

Ebben a rádiózási formában a műsorkészítők közvetlen stílusa mögött óriási felkészültség, 

érdemi  mondanivaló,  tudatosan  megformált  üzenetek,  rutinszerűen  alkalmazott 

professzionális  kommunikációs formák kell,  hogy álljanak, ettől  válik közszolgálativá a 

program. Mindezekből következően kézenfekvő, hogy a közszolgálati rádiónak kell legyen 

egy értéket közvetítő háttéradója. A format adóktól megcsömörlött hallgatók megnyerése 

és visszahódítása  nagy feladat,  de egyben lehetőség  is  egy értékorientált,  de a  modern 

rádiózás minden fegyverkészletével fölszerelt közszolgálati rádióadónak. 

Ez az út egyelőre még nyitott pl. a Petőfi rádió számára, de az egyre élesedő rádiós piaci 

versenyben valószínűleg ez a szegmens sem marad sokáig üres. Ahogyan a Petőfi rádió 

aktív  hallgatóinak  lehalászása  után  a  Kossuth  közönségét  célozták  meg  a  hír-  illetve 

beszélő kereskedelmi rádiókkal, úgy előbb-utóbb ezt a szegmentumot is el kívánja foglalni 

egy helyét kereső új rádió. 

A ’80-as évek rádiójának két fontos tendenciája van:

a./ A műsorkészítésnél mind nagyobb szakértelemre lesz szükség, megszűnik az általános 

riporter fogalma, a profilírozás kerül előtérbe, hiszen nem létezik „a” hallgató sem.

b./ A rétegműsorok, a speciális célközönség számára sugárzott programok szaporodásával 

fokozatosan tűnnek el majd a fehér foltok. 

Ez a két tendencia mindenképpen a gyakorlati rádió koncepciója felé mutat,  amely élni 

segít, eligazít a világpolitika útvesztőiben éppúgy, mint a csúcsforgalomban, a piaci árak 

között, a könyvválasztásban, stb. Ez pedig megint három más szféra fejlesztését követeli 

meg: az információét, a szolgáltatásét, és a kritikai tevékenységet. 
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A műsorszerkesztés  alapvető követelménye,  hogy a  különböző hallgatócsoportok szinte 

automatikusan rátaláljanak az őket érdeklő műsorokra, tehát a műsortípusok legtöbbjének 

adásidőpontját stabilizálni kell. 

Egyre inkább tért nyer a rövidebb műsorok készítésének gyakorlata, hiszen emelkedik a ki-

bekapcsolásos  rádióhallgatás  gyakorlata  annak  ellenére,  hogy  jelentős  marad  bizonyos 

rétegek között a folyamatos rádiózás is. 

A megoldások egyike az un. blokk-műsorok készítése. 

A rádiónak a szabadidőben sokkal több alternatív tevékenységgel kell majd versenyezni, 

mint korábban, s ugyanakkor csakis az az idő lehet a koncentrált rádióhallgatásé. 

A helyi rádiózási szokások főbb tendenciájukban követik az általános, főadók hallgatási 

szokásait.  Aki  gyakrabban  hallgat  rádiót,  az  a  helyi  adásoktól  nem  elsősorban 

szórakoztatást, hanem helyi tájékoztatást, helyi információs igényeinek kielégítését, a helyi 

mindennapi élethez szükséges információk közlését igényli. 

A körzeti programok profilját a helyi tájékoztatáson, a helyi kulturális értékek közvetítésén 

kívül, másnak is jellemeznie kell. Többek között szervesen kell beépülnie a programokba a 

nemzetiségiek  nyelvén  készült  műsoroknak  és  a  mindennapi  életvezetést  elősegítő, 

életmódot befolyásoló un. szervizműsoroknak. 

A munkahelyi  rádióhallgatás  regionális  sajátosságaira  is  a  körzeti  műsorkészítés  révén 

lehet reagálni leghatékonyabban. A következő tíz évben talán minden eddiginél fontosabb 

lesz a valós folyamatok és a velük szükségszerűen együtt járó ellentmondások elemzése: 

mind  az  eredményekhez  vezető  út  bemutatása,  mind  a  tévesnek  bizonyuló  döntések 

analízise  és  a  tanulságok  levonása.  Vonatkozik  ez  a  gazdaságpolitikai,  belpolitikai, 

irodalomelméleti  programokra  egyaránt.  De  kerülni  kell  az  arisztokratikus,  érthetetlen 

megnyilatkozásokat éppúgy, mint a vulgarizálást. 

Vonzóbb műsorformák, elmélyültebb tartalom, szórakoztatóbb kivitelezés szükséges. 
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12. A rádiózás elmélete

A média a tömegkommunikációs eszközök és szervezetek összessége; a médium az egyik 

jellemző eszköz (pl. sajtó, rádió, televízió).

Nyomtatott média Hangos,  ill.  hangos-képes  (elektronikus  és 

digitális) média/médiumok
Röplap, könyv, újság, hirdetőtábla Hanglemez,  magnószalag,  földi  és  „égi” 

(műholdas) sugárzású vagy vezetékes rádió, 

televízió,  képújság,  elektronikus  posta  (e-

mail), digitális hálózatok 

A hangos kommunikációs forma felé haladva: a személyek száma, a fizikai-térbeli-időbeli 

elkülönülés nő, elszemélytelenedés figyelhető meg, a kommunikátor személyisége kiválik, 

a közlés intézményesül: tömegkommunikációs eszköz, intézmény, szervezet jön létre. 

A  tömegkommunikációban  egy  szervezet  bocsátja  ki  a  szakemberei  által  feldolgozott, 

jellemzően  egyirányú  információt.  A  visszacsatolás  korlátozott  vagy  lehetetlen,  olykor 

álságos.

A médiakommunikáció  nagy területen,  egymással  kapcsolatban  nem lévő  emberekhez, 

„közönséghez” képes szólni; a modern társadalmak elszigetelt és elidegenedett közösségeit 

képes összekapcsolni – ez föltétlen előnye. 

A  rádióban  és  a  televízióban  nem  beszélhetünk  hétköznapi  értelemben  vett 

kommunikációról, éppen ezért inkább információtovábbításnak vagy tömegtájékoztatásnak 

nevezik.  A rádió és televízió nem egyszerű információs  eszköz,  hanem nagyon sokféle 

(politikai, művészi, gyakorlati, szórakoztató stb.) üzenet közvetítő közeg.

A  metakommunikáció  és  a  paralingvisztika  a  rádióban  és  a  televízióban  fontos 

kommunikációs kísérő- vagy helyettesítő jelenség. 

A médiakommunikáció szintjei (a rádiós médiapiramis):

1. szint: nagyrádió
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országos és határon túli kiterjedés

2. szint: területi, regionális rádió

     több megye, régió

3. szint: helyi, kis- vagy tömbrádió

     egy megye, egy v. több település

Az 1.  → 3.  szint  felé  haladva a tömegkommunikáció „ jellemzői” csökkennek; kisebb 

kiterjedés;  kevesebb  műsorkészítő  és  hallgató;  nagyobb  személyesség,  ismertség, 

beleszólás; kevesebb műsortípus.

Az európai média jellemzően állami monopóliumként alakult ki. Az állami monopólium 

megteremtette egyik oldalon a közszolgálatiság etalonjának számító brit modellt (BBC), 

másik  oldalon  a  totális  propagandagépezetet  (a  goebbelsit  vagy  sztálinit.  Az 

egyközpontúság  Nyugaton  hamarabb,  nálunk  később  többközpontúvá  alakult,  illetve 

kifejlődött a duális (közszolgálati-kereskedelmi) média. Tiszta duális média természetesen 

sehol sem alakult  ki.  A közszolgálati  médiumokba beszivárgott  a „kereskedelmiség”,  a 

kereskedelmi médiumok pedig arra törekednek, hogy minél  több közszolgálati  funkciót 

vállaljanak. A közös érdek: a minél nagyobb hallgatottsági és nézőszám. A közszolgálati 

rádió  és  televízió  egyre  érdekesebb,  sikeresebb  akar  lenni,  jóval  többet  törődik  a 

hallgatóval,  nézővel.  A  két  szélső  pólus  között  pedig  jelentkezett  a  „harmadik  utas” 

rádiózás igénye: a közösségi, alternatív, nonprofit rádiózás. 

A duális, triális és kevert profilú modellek:

1. szint: országos közszolgálati, kereskedelmi

(tiszta, illetve álruhás formák)

2. szint: regionális közszolgálati-kereskedelmi

(is-is, jellemzően kevert formák)

3. szint: „harmadik utas”: alternatív rádiók

(a kereskedelmiségnek nincs szerepe)

4. szint: helyi közszolgálati, kereskedelmi

(jellemzően kevert, de inkább közszolgálati)
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Hírek + zene = rádió. Általában ezzel a képlettel jelölik a rádiózást. Ezt a képletet persze 

lehet bonyolítani.  Rádió = reklám + információ.  Rádió = beszéd + zene. A rádió tanít, 

nevel és szórakoztat,  mint azt húsz-harminc évvel ezelőtt  állították.  A rádió a kormány 

hangja – hangoztatták évtizedeken át. A rádió közszolgálatot teljesít – hallani ma. A rádió 

kereskedelmi vállalkozás – vallják azok, akik ebbe az iparba pénzt fektetnek.

Rádió mint  olyan,  ma  már  talán  nincs  is.  A rádiók  békés  vagy kíméletlen  versenyben 

küzdenek  egymással  a  hallgatók  kegyeiért,  jól-rosszul  megférnek  egymás  mellett, 

szolgáltatásaikkal kiegészíthetik egymást. 

A rádió a média legelterjedtebb formája: ez a legolcsóbb, a legkönnyebben hozzáférhető és 

igazi,  valós  időbeli  kommunikációt  tesz  lehetővé  a  világon  bárhol  élő  hallgatósággal. 

Ennek a használata a leginkább magától értetődő.6 

A rádió történelme jól mutatja annak változatos alkalmazását propaganda, politikai, vagy 

haszonszerzési  célokra.  Hatalma  ámulatba  ejtő,  ha  azt  a  propaganda  és  uszítás 

fegyvereként  használják.  Amikor  a  rádiót  a  hatalom  eszközeként  használják,  annak 

politikai ereje van. Amikor a fejlődés és megelőzés szolgálatába állítják, hasznot hozhat. 

Ezen kívül és mindenek előtt a rádió mindig is a külvilág felé nyíló ablak volt, ami fontos 

szerepet játszik a demokratikus folyamatokban.

Közép- és Kelet-Európában a kommunista rendszer összeomlását nagy felfordulás követte 

és  ezzel  együtt  a  rádió  színtere  is  megváltozott.  1989  óta  számos  kereskedelmi  és 

nemzetközi rádió kihasználta a demokratizálás és liberalizálás kettős előnyét és saját rádiót 

hozott létre. 

Magyarországon  amíg  nem  volt  médiatörvény  a  frekvenciákat  az  1989  júliusában 

bevezetett moratórium szerint osztották el. A moratóriumot az utolsó kommunista kormány 

rendelte el, amit az új kormány is fenntartott és a parlament jóváhagyott. Számos rádió, 

mint  például  az  angol-magyar  Calypso,  az  amerikai-magyar  Bridge  és  a  kereskedelmi 

Danubius  rádió  már  1989-ben  létezett.  A  Tilos  nevű  kalózrádió  1991-ben  indult 

Budapesten. A frekvencia elosztásáról csak 1993-ban hozott a parlament törvényt és ezzel 

6 Varga Csaba: Unesco kommunikációs világjelentés. A média és az új technológiák kihívása. Budapest, 
Magyar Unesco Bizottság – ORTT Média Kut. Int., 1998. 136. p. 
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megteremtette a jogi alapokat arra, hogy a frekvenciákat a magán műsorszolgáltatóknak is 

kiadhassák. 

13. A rádiózás jogi szabályozásának alakulása

A legalapvetőbb előírásokat a Nemzetközi rádiószabályzat tartalmazza. Ezt a szabályzatot 

az ENSZ egyik speciális szervezete, a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ITU dolgozta 

ki. Az egyezmény Magyarországon törvénynek számít. Azt, hogy műsorszórásra hazánk 

milyen  frekvenciasávokban  milyen  csatornákat  használhat  az  1985.  augusztus  13-án 

elfogadott genfi egyezmény ad lehetőséget.

Az elektronikus tömegtájékoztatást nemcsak műszaki előírások próbálják mederbe terelni. 

Jogszabályok, törvények, rendeletek, amelyek lehetnek:

- nemzetközi rendelkezések,

- alkotmányos rendelkezések (a Magyar Köztársaság alkotmánya),

- eljárási szabályok (polgári törvénykönyv),

- sajtójogok (sajtótörvény, szerzői jogi törvény),

- távközlési rendelkezések,

- a stúdiókra vonatkozó rendelkezések,

- szervezeti és gazdálkodási rendelkezések,

- a Médiatörvény (pontos neve: 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról).

Mivel  Magyarországon  nyilvános  pályázattal  lehet  sugárzásos  műsorszolgáltatási 

lehetőséghez jutni, a médiatörvényen túl alapvető jelentőségű:

- az Országos Rádiós és Televízió Testület (ORTT) erre vonatkozó eljárási rendelete 

az Általános Pályázati Feltételek (ÁPF), 

- a 213/1977. számú határozata a nem nyereségérdekeltség feltételeiről.
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A sok és  áttekinthetetlen,  ugyanakkor  az alapkérdéseket  nem rendező jogi  szabályozás 

következtében világszerte, így nálunk is megjelentek engedély nélküli, un. kalózrádiók, s – 

kisebb publicitással ugyan, de – a mai napig föl-fölbukkannak az éterben. Kalózkodni azért 

jó, mert olcsó. 

14. A rádió és televízió kapcsolata

A  rádió  és  a  televízió  vált  a  legfontosabb  tömegkommunikációs  eszközzé.  Ma  a 

legelterjedtebb,  legkedveltebb,  már-már  nélkülözhetetlen  médiumai  szórakozásnak, 

időtöltésnek, röviden: ők a hézagpótlók, ők feledtetik el az emberrel, hogy nem tud mihez 

kezdeni szabad idejével. Nélkülük úgyszólván elviselhetetlen volna a legtöbb ember élete. 

E két médium teljességgel híján van ünnepiességnek vagy különösségnek, ellentétben a 

többi művészeti ággal. Még a film is tart némi távolságot a hétköznapok rutinjától, a rádió 

és a televízió ellenben minden további nélkül beleilleszkedik a dolgok rendes menetébe a 

maga változatlan sémáival. Az ember meghallgatja hatkor vagy kilenckor a híreket, hétfőn 

megnézi a hét színművét, kedden koncert van, stb. Eközben mindenesetre két alapvetően 

különböző irányú és másként megítélendő teljesítménnyel  kell számolnunk: olyanokkal, 

amelyek  pusztán  informatív,  hírközlő  vagy  tanító  célzatúak,  és  olyanokkal,  amelyek 

szórakoztatnak,  illetve  állítólag  művésziek.  A  két  funkció  nemcsak  jól  elkülöníthető 

egymástól,  hanem olykor  ellentétes  is.  Számos  rádió-  és  televízióadás  haszna  kétségen 

fölül áll,  művészi  értékük azonban gyakran kétes.  Viszont:  öreg,  beteg,  fáradt  emberek 

számára  valóságos  áldás  a  rádió  és  a  televízió,  ugyanakkor  elszigetelik  egymástól  az 

embereket.  Gépies gyorsasággal követik egymást nyomon a különböző műsorszámok, a 

kommentárok hangvétele közönyös-zsurnaliszta; óhatatlanul közömbös marad a néző is.7 

A  gépi  tömegkommunikációs  eszközök  közönsége  mindenekelőtt  abban  különbözik 

bármely más művészeti formáétól, hogy inkább passzívan elfogadja, semmint kiválasztja a 

műveket, amelyek előadását végignézi vagy hallgatja. A kritikus hallgató csak egyet tehet: 

ha a műsor nem nyeri meg a tetszését, elzárja a készüléket. 

7 Balázs Géza: Kommunikáció és médiaismeret. Szöveggyűjtemény. I. Budapest, MR Rt. 1988. 80. p. 
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A rádió  és a  televízió  intézménye  nem független  orgánuma a közvéleménynek.  A mai 

demokratikus-liberális társadalmakban ugyan nem beszélhetünk kulturdiktátumról, de arról 

igen, hogy a kultúrpolitika képviselői,  a szórakoztatóipar irányítói  céljukul tűzték ki az 

általános ízlésszint tervszerű leszorítását, az emberek ránevelését arra, hogy beérjék silány 

szellemi  produktumokkal.  Nem  pedig  hogy  a  nagyközönséget  önálló  gondolkodásra, 

műértésre, személyiségtudatra neveljék.

A bestseller-, film- és hanglemezgyártás irányítóinak eleve tömegemberekkel van dolguk. 

Ők mindenekelőtt pénzt akarnak keresni. A tömegművészet lényegi vonása termékeinek 

fogyaszthatósága és teljes elhasználódása, sehol nem igazolódik nyilvánvalóbban, mint a 

rádió  s  a  televízió  esetében.  A  rádió  és  televíziós  produkciók  rendesen  egyszer  s 

mindenkorra eltűnnek egyetlen adás után. 

A rádió minden ízében kétértelmű médium. Kétértelműsége ott kezdődik, hogy didaktikus 

értéke vitathatatlan, művészi jelentősége viszont kétes. A legvilágosabban talán zenei téren 

látni, hogyan árt és használ egyszerre. Neki köszönhető, hogy a társadalom széles rétegei 

megismerkednek nagy zeneszerzők alkotásaival. 

Az  információ-áradat  nem  élénkíti  az  átlaghallgató  érdeklődését,  inkább  csökkenti.  A 

tömegkommunikációs  eszközöket  a  legjelentékenyebb  és  leghatékonyabb  társadalmi 

narkotikumok közé sorolhatjuk. 

A tömegkommunikációs eszközök növelik a lakosság széles rétegeinek informáltságát. Az 

aktív részvételt passzív ismeretekké alakítják át. Viszont a tömegkommunikációs eszközök 

sohasem vetik fel a társadalom szerkezetére vonatkozó kényes kérdéseket. 

A rádió, melyet nem sikerült a televíziónak detronizálnia, mindenütt hallatja hangját. Ez az 

egyetlen  kommunikációs  eszköz,  mely  majdnem a  teljes  lakosságra  ugyanolyan  hatást 

gyakorol. Sajátságos hatása, melyet csak a hallásra gyakorol. A rádió az érzelem és nem az 

ész síkján hat.  A rádió szabadjára  engedi  a  képzeletet  és  kiszélesíti  a  horizontot;  nem 

untatja  a  hallgatót  teljesen  kész  előadásokkal,  végleges  képekkel.  Ellenkezőleg, 

megelégszik azzal, hogy mozgásba hozza a képzeletet. 

A rádió különleges hatásait vizsgálva, érintenünk kell egy másik kérdést is: a fogyasztást. 

Megnyomjuk  a  gombot,  elkezdjük  hallgatni  az  első  utunkba  kerülő  állomás  műsorát, 

azután elfelejtjük elzárni. Úgy hallgatjuk, hogy nem figyelünk oda. Gyakran azon kapjuk 

magunkat, hogy szól a rádió, miközben valami csendes tevékenységet folytatunk, fél füllel 
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odafigyelünk,  de arra koncentrálunk,  amivel  aktívan foglalkozunk. Az ember  mára egy 

mánia  martalékává  vált,  nem tud  anélkül  élni,  hogy  akusztikai  vagy  optikai  hatás  ne 

élénkítse, izgassa. 

„Kis doboz, magamhoz szorítottalak menekülés közben, 

azért, hogy csöveid ne törjenek össze, 

Magammal hoztalak otthonról a hajóra, hajóról a vonatra, 

Azért, hogy állandóan hallhassam ellenségeim hangját, 

Ágyam mellett, hogy szenvedjek, 

Első dolgom reggel, s az utolsó este

S hallok az ő diadalaikról, s a mi gondjainkról,

Ígérd meg nekem, hogy nem hallgatsz el váratlanul.” (Berthold Brecht. 1922.)

A  rádió  monopolizáló  hatása  érdekli  leginkább  a  diktatórikus  országokban  élő 

rádióhallgatókat.  A  kormány  monopolizálja  a  rádiót,  az  ellenvélemények  elfojtásával 

meghatározza  a  lakosság  véleményét.  A  rádióval  kapcsolatban  nem  szabad  levonni 

ellentmondó következtetéseket.  Sokszor elfelejtik,  hogy Hitler  nem a rádió segítségével 

teremtette meg hatalmát, hanem éppen a rádió ellenére, hiszen abban az időben, amikor a 

hatalomra tört, a rádió még ellenségeinek ellenőrzése alatt állt. 

A rádió bensőségesen érinti a hallgatót, megteremti a személyek közötti kapcsolatot. Ezt 

tekinti McLuhan a rádió legközvetlenebb hatásának. Ez magából a kommunikációs eszköz 

természetéből adódik. Képes megváltoztatni a pszichét és a társadalmat a keverőszobában 

előállított hatások útján. Orson Welles híres rádiójátéka (a Marslakók földi inváziójáról) 

nagyszerűen  bemutatta,  mennyire  erős  hatást  tudnak  kelteni  a  hallás  útján  szerzett 

benyomások. Hitler ugyanúgy használta fel később a rádiót, mint Orson Welles, azonban a 

valóságban és nem rádiójátékban. 

A rádió intim kommunikációs  lehetőséget  teremt  az emberek  között.  Képes arra,  hogy 

nagy jelentőségű,  mágikus  erejű közléseket  továbbítson.  Semmi sem hasonlíthat  hozzá, 

csak az emberi hang.  A rádió hatása független a műsorszerkesztéstől. 

105



Szinte lehetetlen ellenőrizni a rádió hatalmát. Ha csak egyetlen műsor tartalmát vizsgáljuk, 

az még nem érinti a rádiót magát, az eszközt. Az egyedül hatékony vizsgálat a „mennyiségi 

adagolás” szabályozása. 

A televízió megjelenése óta a rádió sajátságos helyi feladatoknak szentelhette magát. A 

nap  minden  időszakában  foglalkozik  hallgatóinak  egyéni  szükségleteivel.  A  műsorok 

figyelembe veszik a különböző foglalkozású és beállítottságú emberek érdeklődési körét. 

A rádió mindenütt ott van; a hálószobában, a konyhában, a fürdőszobában, a kocsiban, sőt 

a hallgató zsebében is. 

A  rádió  szerepében  végbemenő  változásokat  alapjában  a  többi  tömegkommunikációs 

eszközökkel való kapcsolatban beálló változások hozták létre. Főként a televízióról – mint 

új,  elsődleges  tömegkommunikációs  eszközről  –  van szó,  amely különleges  vonzóereje 

folytán a rádiót – legalábbis bizonyos idő óta – a kiegészítő tömegkommunikációs eszköz 

szerepére korlátozta. 

Igen sok rádió-adóállomás mélyreható változásokat hajtott végre néhány év leforgása alatt. 

Sok országban a rádióadásokat  úgy szervezték  újjá a televízió hatására,  hogy a sajátos 

rádiós adottságokat a végsőkig kihasználhassák. Majdnem mindenütt e jegyeknek – mint 

pl. a gyorsaság, rugalmasság, folytonosság, stb. – megfelelően tesznek erőfeszítéseket. 

A  rádió  különleges  adottságai  között  kétségkívül  egyik  legfontosabb  jellemzője  a 

műsorszolgáltatás  sokfélesége,  működésmódjának technikai  hajlékonysága – ami sokkal 

olcsóbb,  mint  a  televíziónál  –  amelyek  képessé  teszik  arra,  hogy  egyidejűleg  számos, 

különböző irányban fejtsen ki tevékenységet.

A  legtöbb  országban  a  műsorszolgáltatások  (csatornák)  megsokszorozódásának 

természetes  következményeként  adódott  többé-kevésbé  kifejezett  specializálódásuk.  A 

rádiónak az a lehetősége, hogy specializálja műsorait, újabb jelentős előnye a televízióval 

szemben.  A  televíziónak  még  általában  meg  kell  próbálnia  maximális 

műsorváltozatosságot  nyújtani  maximális  számú  néző  részére,  viszonylag  korlátozott 

adásidő alatt. A rádió képes arra, hogy ezt a változatosságot megvalósítsa. 

Egyidejűleg  a  közönség  különféle  csoportjaihoz  szólhat,  olyan  műsorokhoz  tudja 

hozzájuttatni  őket,  melyek  a  hallgatók  különleges,  egyéni  kívánságaihoz  idomulnak.  E 

lehetőségek  kihasználása  a  rádió  számára  ténylegesen  életbevágó  szükséglet.  Több 

országban  az  a  tapasztalat,  hogy  a  televízió  megjelenését  követően  a  közönség  igen 
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válogatós lett a rádióműsorokat illetően. Mióta a rádió elvesztette azt a jelentőségét, hogy 

„elsődleges”  tömegkommunikációs  eszköz,  a  közönség  már  csak  azokat  a  műsorokat 

fogadja el, amelyek azonnal felkeltik érdeklődését. Ha a rádióhallgató vagy televíziónéző 

készüléke  bekapcsolása  után  nem  talál  igen  rövid  időn  belül  ízlésének  és  pillanatnyi 

igényének  megfelelő  műsort,  azonnal  kikapcsolja,  vagy  otthagyja  készülékét.  A 

hallgatóság  műsorválogatása  mindenekelőtt  negatív.  Ennek  következménye  az,  hogy  a 

rádió igyekszik a lehető legváltozatosabb műsort sugározni, hogy ideális esetben bármely 

hallgató  a  nap  bármely  pillanatában  hozzájuthasson  olyan  műsorhoz,  amely  megfelel 

ízlésének. 

A televízió felől érkező kihívás nyomán mindenütt a világon visszaesett a rádiózás. 

A rádiózás  jelenlegi  helyzetét  illetően  lényegesnek  látszik  két  általános  tapasztalat.  Az 

egyik, hogy a rádiózásra és tévénézésre fordított átlagidő között nincs sem pozitív, sem 

negatív összefüggés. A másik tapasztalat, hogy akik sokat nézik a televíziót,  azok sokat 

hallgatják a rádiót is, és viszont. Ez a tendencia persze nem zárja ki az időbeli változásokat, 

mégis  mint  szinkron  keresztmetszet,  arról  tanúskodik,  hogy  a  tévénézés  egyik  szélső 

helyzetben sem szorítja ki teljesen a rádiózást az erre fordítható időalapból.

15. A korosztályok és a média

Az egyes  korosztályok bizonyos  médiákat  tüntetnek  ki.  Ennek következtében az egyes 

médiáknak vannak reprezentatív korosztályai. A média tipikus történeti fejlődése – sajtó, 

rádió, televízió, számítógépes média-multimédia, még újabb szóval: polimédia – egyúttal 

generációs belenövést és váltásokat jelent. A déd- és nagyapák nemzedéke naponta lemegy 

az újságért,  rádiót hallgat és televíziót  csak ritkán néz. Az apák ritkábban olvasnak, de 

sokat rádióznak és televízióznak, és egy kicsit „belekóstoltak” a számítógépezésbe is. A 

fiatalok keveset olvasnak és másként rádióznak, de sokat televízióznak és gyermekkoruktól 

számítógépeznek. 
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A rádióhallgatásra fordított idő egy főre jutó átlaga (perc) naponta és hetente a 14-17 

évesek körében (N=128)

Kossuth Petőfi Bartó

k

Danu-

Bius

Ca-

lypso

Kossuth

FM

R.

Bridge

Sztár Ju-

ventus

Egyéb Totál

Hétfő 2 9 0 27 3 0 1 0 53 27 122
Kedd 2 6 0 32 1 0 4 0 58 31 134
Szerda 2 8 1 33 0 0 1 1 44 33 123
Csütörtök 2 8 0 26 2 0 1 0 54 36 129
Péntek 0 3 1 34 5 0 2 0 38 31 114
Szombat 4 7 0 24 2 0 4 0 57 39 137
Vasárnap 3 11 0 35 1 0 0 1 56 33 139

Totál 15 52 2 212 15 0 14 2 359 229 899

A rádióhallgatásra  fordított  idő  egy  főre  jutó  átlaga  (perc)  naponta  és  hetente  a 

felnőttek 

körében (N=1860)

Kossuth Petőfi Bartó

k

Danu-

Bius

Ca-

lypso

Kossuth

FM

R.

Bridge

Sztár Ju-

ventus

Egyéb Totál

Hétfő 46 35 1 27 7 1 1 3 34 23 179
Kedd 44 24 1 28 7 1 2 2 30 23 162
Szerda 43 23 1 26 6 1 2 2 32 23 159
Csütörtök 42 37 1 26 7 1 2 2 31 21 168
Péntek 40 22 0 26 5 1 1 2 30 22 149
Szombat 35 26 1 23 5 0 1 1 27 21 140
Vasárnap 36 23 1 21 5 0 1 1 28 20 136

Totál 285 191 5 178 43 6 9 13 211 152 1093

Az 1997. december 8-14. közötti  időszakban átlagosan 15 órát  (899 percet)  rádiózott  a 

14-17 év közötti korosztály. A napi átlag alig ingadozik, 2-2 órát mutat. A Juventus és a 

Danubius  rádió hallgatásával  töltöttek  a  Magyar  Rádióra  összesen 69 perc  jutott  (ezen 

belül a megoszlás: Petőfi 52 perc, Kossuth 15 perc, Bartók 2 perc). 

A felnőttek körében a közszolgálati  rádiónak nagyobb a szerepe,  de körükben is egyre 

népszerűbbek a kereskedelmi és helyi  adók. A leghallgatottabb műsoraik: Déli  krónika, 

Kabarécsütörtök,  kívánságműsor,  Jó  ebédhez  szól  a  nóta,  Vasárnapi  újság.  Ezek 

hallgatottsága 1,2 milliós és 800 ezer ember között mozog.
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A  14-17  éves  korosztály  által  hallgatott  közszolgálati  rádióműsorok 

toplistája

Kabarécsütörtök 4,7

Poptarisznya 4,7

Vasárnapi koktél 3,9

A rádió kívánságműsora 3,9

Reggeli csúcs (hétfő) 1,6

Csúcsforgalom 1,6

Déli krónika (hétfő, szerda, szombat) 1,6

Vasárnapi újság 1,6

Petőfi kabaré 1,6

Jó ebédhez szól a nóta 8kedd, szerda) 1,6

Szív küldi… 1,6

Ki nyer ma? (kedd) 1,6

Daráló 1,6

Bár ezek között a műsorok között több színes, vegyes jellegű magazinműsor van sokféle 

információval  és  szolgáltatással,  a  közszolgálati  rádió  alapvető  közszolgálati  területei: 

politikai-gazdasági műsorok többsége, tudományos ismeretterjesztés,  irodalmi,  kulturális 

és művészeti műsorok, sport- és életmódműsorok, változatos zenék is vannak.

A  közszolgálati  rádióknak  nyilván  programot  kellene  kidolgozniuk  a  hallgatók,  de 

különösen a fiatalok visszaszoktatására, mert a rádió éppen kizárólagos akusztikai hatása 

következtében  szinte  igazi  társ,  a  fantáziát  megeleveníti,  műsoraival  és  zenéivel 

sokszínűségre nevel, nem teszi rabjává, kiszolgáltatottjává a személyiséget mint a televízió 

vagy a számítógép.
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15.1 Rádióhallgatási szokások változása

1950-2003

A rádió változó szerepe

A „zsebrádió-forradalom”

A rádióhallgatási  szokások  átalakulásában  fontos  szerepet  játszott  két  fontos  technikai 

újítás. 1948-ban az amerikai Bell Telefon Társaság műhelyében feltalálják a tranzisztort, 

amellyel csökkenthető a rádióvevő készülékek mérete. Ezt felhasználva 1954-ben a szintén 

egyesült államokbeli Regency Company megalkotja az első tranzisztoros vevőkészüléket, 

vagyis a hordozható rádiót. A készülékek mérete a következő években tovább csökken, a 

hatvanas  években pedig  már  valamennyi  nyugati  piacon  kapni  kisméretű  zsebrádiókat. 

Divatba jönnek az autórádiók, a rádiós ébresztők, majd a rádiós walkman.

A másik újítást a jobb hangminőséget kínáló, ezért a zenesugárzásra különösen alkalmas 

FM (frequency modulation) hullámsáv fokozatos használatba vétele jelenti a hatvanas évek 

második felétől. 

Különösen  a  zsebrádió  elterjedése  jelentett  fontos  állomást  a  média  történetében: 

megjelenésével  elhárul  az  akadály,  amely  mindaddig  gátolta  a  tömegkommunikáció 

valóban tömegessé válását. Filléres, mindenkinek elérhető vevőkészülék került piacra. A 

rádiózást már nem kötötte sem a hely, sem az idő. Az újítás különösen a hetvenes években 

jött  divatba.  Sikerét  érzékeltesse  egy  elhíresült  adat:  Olaszországban  a  hordozható 

vevőkészülékekből 1976-ban (abban az évben, amikor a magánrádiók száma ugrásszerűen 

megnőtt) ezer százalékkal többet adtak el, mint az előző évben. 

Nemcsak  a  technika  fejlődött,  de  változtak  a  szokások  is.  Felnőtt  az  a  háború  utáni 

nemzedék, amely mindenekelőtt szórakozni és fogyasztani akart.  Az a generáció, amely 

látványosan  törekedett  arra,  hogy  megkülönböztesse  magát  szülei  nemzedékétől. 

Szimbólumtárába  jól  illeszkedett  a  függetlenséget  és  a  mobilitást  is  megtestesítő 

hordozható rádió, amelyből kedvencei zenéi szóltak.

Nemcsak a hallgatók száma növekedett, de megnőtt a készülék mellett töltött idő hossza is. 

A lassan  az egész  napot  betöltő  rádiózás  megjelenésével  kezdetét  vette  az a  folyamat, 
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amelyet  talán  a  rádióhallgatási  szokások  szekularizálódásának  nevezhetünk.  A  műsor 

követése már nem figyelmet igénylő, ünnepélyes alkalom, hanem rutinszerű, rendszeresen 

ismétlődő  vagy  folyamatos,  másodlagos  cselekvés.  Azzal  pedig,  hogy  megváltoztak  a 

rádióhallgatás körülményei, megváltoztak a rádióhallgatási szokások is. 

A  közönségnek  pedig  van  egy  érdeklődőbb,  tudatosabb  rádiózó  rétege,  mely  a  helyi 

adásoktól  nem  elsősorban  szórakoztatást,  hanem  helyi  tájékoztatást,  helyi  információs 

igényeinek  kielégítését,  a  helyi  mindennapi  élethez  szükséges  információk  közlését 

igényli. 

A körzeti programok profilját a helyi tájékoztatáson, a helyi kulturális értékek közvetítésén 

kívül, másnak is jellemeznie kell. Többek között szervesen kell beépülnie a programokba a 

nemzetiségek  nyelvén  készült  műsoroknak  és  a  mindennapi  életvezetést  elősegítő, 

életmódot befolyásoló un. szerviz-műsoroknak.

A munkahelyi  rádióhallgatás  regionális  sajátosságaira  is  a  körzeti  műsorkészítés  révén 

lehet reagálni leghatékonyabban. 

Helyi rádióadók hallgatottsága 1969-ben:

548 ezer fő 1969. május 12. hétfő
449 ezer fő 1969. május 13. kedd
Miskolci adó hallgatottsága 15,6 %-os volt.

A  statisztikai  adatok  feldolgozása  azt  mutatja,  hogy  a  helyi  rádióadók  sugárzási 

időpontjában  nagyjából  egyforma  arányban  hallgatja  felnőtt  lakosságunk  a  nemzeti 

főadókat és a helyi adókat. 

Miskolc Pécs Győr Nyíregyháza Szolnok
Csak helyi adót hallgatott 16 % 27 % 20 % 22 % 25 %
Csak helyi adót hallgatott és 

TV-t nézett

15 % 26 % 23 % 30 % 17 %

Helyi adót, Kossuth, Petőfi, 

URH adót hallgatott

46 % 26 % 33 % 35 % 33 %

Helyi  adót,  nemzeti  főadót 

és TV-t is nézett

23 % 21 % 24 % 13 % 25 %
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Jelentős  tehát  annak a  rétegnek az aránya,  amelynek a  tömegkommunikációs  eszközök 

által nyújtott esti programlehetőségek közül választása kizárólag a helyi rádióadásra esik. 

Azt is jelenti ez, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk a sajátos réteg érdeklődését, 

igényeit, rádiózási szokását.

Van a helyi adók hallgatóinak egy olyan rétege, amely kifejezetten a helyi hírek, riportok 

meghallgatása miatt kapcsolja be a rádiókészülékét az esti órákban. A helyi adót hallgatók 

57 %-a elejétől végéig meghallgatja a műsorokat, 43 %-a pedig csak az adás egy részét. 

Azoknál, akik az adások egy részét hallgatják csak, választásukban a zenei műsorok állnak 

az első helyen, majd a sportműsorok és a szerkesztői üzenet jellegű műsorok. 

A  helyi  adót  hallgatók  34,3  %-a  a  legaktívabb  25-40  év  közötti,  a  helyi  közélet 

megteremtése szempontjából is oly fontos korosztályból kerül ki. Helyi adók telepítésénél 

figyelembe  kell  venni  a  legkarakterisztikusabb  helyi  sajátosságokat:  sűrűn  lakott  ipari 

centrum, mezőgazdasági terület, nemzetiségi faluk körzete. 

A helyi rádiót csak valóságos közösségekre lehet építeni. Így aztán a szerkesztőségek előtt 

két út merül fel, melyek között választani lehet. 

Minél  többen  hallgassák  a  helyi  adók  műsorát,  vagy  pedig  az,  hogy  egy  kisebb,  de 

valóságos hallgatótábor igényeit minél teljesebben elégítsék ki. A vidéki rádiók helyzete 

mindig visszatükrözte a vidék helyzetét, lehetőségeit is. 

A  vidéki  stúdiók  információs-,  gazdasági-  és  művelődéspolitikai  szerepe  nőtt,  helyi, 

területi  méretekben  mind  „lentről”,  mind  „fentről”  fokozódik  és  egyre  szélesebb  körű 

irántuk  a  tömegkommunikációs  igény,  a  vidéki  stúdió  az,  mely  megteremtheti  a 

legszorosabb  emberközelséget,  mert  a  hallgató  önmaga  és  szűkebb  környezete  napi 

gondjainak, örömeinek visszatükröződését várja és kaphatja meg. 

A műsorok specializálása általában három irányban történik, amelyeket a technikai adás 

módszere, a műsor alapjellege, és maga a rádióhallgató közönség befolyásol.

A rádió-adóállomások hallgatóinak három fő csoportját különböztetik meg:
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- viszonylag heterogén csoport,  amelyet  mégis közös igény jellemez:  a hírek és a 

könnyűzene hallgatása,

- az a  csoport,  amelyet  a „kulturált”  jelzővel  illethetünk,  s  amelynek  érdeklődése 

főleg  a  komolyzene  és  magas  szintű  kulturális,  valamint  általános  információ 

anyagot igényli,

- érdeklődésükben  különböző,  de  földrajzilag  meghatározott  hallgatócsoportok 

gyakran helyi közösségekből állnak.

Azt a műsort,  amelyet a hallgatók első kategóriája kedvel, amely leginkább a híreket, a 

könnyűzenét és az információt foglalja magában, gyakran „első műsor”-nak vagy országos 

műsornak nevezik. Ezek azok a műsorok, amelyek – legalábbis napközben – a legnagyobb 

számú hallgatót vonzzák, s amelyek rendelkeznek azzal a két elemmel, amelyet jelenleg a 

legtöbb hallgató kedvel. 

A második  műsor  kifejezés  főként  két  különböző típusú  műsorra  vonatkozik:  egyrészt 

könnyű műfajú műsorszolgálatra, ez majdnem kizárólag a könnyűzenét jelenti,  másrészt 

regionális műsorra. 

A harmadik műsor lassanként majdnem mindenütt kulturális műsort jelöl. 

A rádiózás  specializálódásával  figyelhetjük  meg  azt  a  folyamatot,  hogy  a  rádió  egyre 

inkább a hallgatóság mindennapi szférájában akar maradni, igyekszik abba minél jobban 

beleépülni. Igyekezetének valóra váltása érdekében egyre inkább területileg meghatározott 

csoportoknak tervezik az adásokat. 

Az efféle közösségekben a rádió nemcsak tükrözi, hanem lényegileg élénkíti a regionális, 

vagy helyi élet eseményeit. Ez igen megfelel a rádió lényegének, szociológiai és kulturális 

rendeltetésének. 

Megfigyelhetjük azt a jelenséget is, hogy a rádiókészülékek száma állandóan emelkedik. 

Ennek három fő okát állapíthatjuk meg:

- a készülékek egyre olcsóbbak lesznek,

- a közönség egyre inkább értékeli a hordozható és az autórádiók előnyeit,

- sokan  úgy  próbálják  berendezéseiket  tökéletesíteni,  hogy  URH  vevőkészüléket 

vásárolnak, az igényesebbek pedig sztereofonikus készüléket.
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A készülékek számának növekedése nyilvánvalóan kiszélesíti a rádió hatásának lehetséges 

határait:

- a  rádiókészülékek  mozgathatóságával  növekszik  a  hallgatók  száma,  mivel  ily 

módon bárhol, bármikor lehet műsort hallgatni, 

- a  készülékek  számbeli  növekedése  és  mozgathatósága  kedvez  az  egyéni 

hallgatásnak,  ezzel  növeli  a  hallgatottságot,  ugyanis  lehetővé  válik,  hogy  a 

rádióhallgatók bármely időszakban olyan műsort választhassanak, amely megfelelő 

személyes igényeiknek. 

A  rádióhallgatók  számbeli  változása  és  a  napi  adásidő  összefüggése  pedig  a 

következőképpen alakul:

- az első csúcsidőszak a kora reggeli órákban van (15-25 %),

- a hallgatók számában kb. 50 %-os csökkenés tapasztalható a délelőtt folyamán (8-12 %),

- a déli órákban ismét csúcspont, gyakran magasabb, mint a kora reggeli órákban, ezekben 

az órákban van az egész napi hallgatottság csúcspontja (15-35 %),

-  a  délután  folyamán  igen  gyors  csökkenés,  amely  gyakran  kisebb  hallgatottságot 

eredményez, mint a kora délelőtti időszak, néhány esetben ismét növekedés észlelhető a 

délután vége felé (4-12 %),

- az esti időszak kezdetén ismét csúcshallgatottság, de lényegesen alacsonyabb, mint a két 

korábbi időszakban, és gyakran csak azok felét éri el (9-15 %), 

- ismételten gyors  lemorzsolódás  22 óra után,  amikor  a százalék arány 6-0,3 % között 

mozog, sőt – annál kevesebb, az időpontnak megfelelően. 

1980 és 1984 között a naponta rádióhallgatásra fordított idő 4 százalékkal csökkent. Ez a 4 

százalék napi 6 percnek felel meg és mint ilyen, a mérési hibahatár közelében van. 
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Rádióadók legalább hetenkénti hallgatása – életkor szerint (%), 1998:

18-29 30-44 45-59 60- év felnőtt 

népesség
Kossuth 17 43 64 79 52
Petőfi 20 44 52 59 45
Danubius 48 38 27 11 30
Juventus 54 40 25   8 31

A tendencia teljesen egyértelmű és szinte hihetetlenül erőteljes. Míg az idősebbek (főleg a 

60 éven felüliek) a Kossuthon és a Petőfin kívül szinte mást sem hallgatnak, a fordítottja 

áll a legfiatalabb korcsoportokra, amelyek az előbbi adókat alig, és szinte kizárólag a zenét, 

csevegést,  könnyed  információt  nyújtó  kereskedelmi  adókat  veszik igénybe.  Az adatok 

teljesen egyértelműen jeleznek életkori-generációs  határokra,  szinte  „életkori-generációs 

osztályokra” utaló tendenciákat a kulturális-kommunikációs rétegződés e területén.

Új kommunikációs technikák használata – életkor szerint (%), 1998:

18-29 30-44 45-59 60- év felnőtt 

népesség
Videózás, 

(legalább 

heti)

43 33 13 5 23

Számítógép-

használat

47 37 21 2 25

Az  Internet 

használata

11   3   2 0   4

Az elektronikus médián,  így a rádiózáson is  túltekintve,  érdemes az új  kommunikációs 

technikákra is egy pillantást vetni. Használata újabb generációs-életkori rétegződést vet fel.

Az új információs társadalomban határozottan kijelenthető az, hogy az elmúlt évtizedben 

tovább  nőtt  a  média,  s  ezen  belül  a  televízió  szerepe  az  emberek  életében, 

időfelhasználásában. 

15.2 Rádiókészülék ellátottság
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A  magyar  rádiózás  réges-régen  túljutott  az  előfizetői  tábor  rohamos  növekedésének 

időszakán, s nagysága már 35 éve 2,5 millió körül stagnál. A felnőtt lakosság 93-94 %-a él 

rádióval rendelkező háztartásban. 

A tömegkommunikációs rendszer átformálódása megváltoztatta a rádiózás társadalmi és 

egyéni funkcióit, a készülékek technikai természetét éppúgy, mint használati értéküket, s a 

hozzájuk kapcsolódó szokás- és szükséglet-rendszert. 

A  rádió  személyes  használati  eszközzé  vált.  A  készülékkel  való  telítettség  jelentése 

gyökeresen átalakult. 

A rádiókészülékek  állományának  alakulásáról,  a  várható  keresletről  számos  prognózist 

dolgoztak ki. 

1962-ben  az  OMFB  megbízása  alapján  egy  gondos  előrejelzés  készült  az  1960-80-as 

időszakra, értékei a következők:

Év Összállomány
1965 3132
1970 4015
1975 5115
1980 5887

A  ’60-as  évek  legelején  még  nem  lehetett  előre  látni  a  hordozható  készülékek 

robbanásszerű  elterjedését  és  árszínvonalának  alakulását,  s  talán  még  az  sem  volt 

felbecsülhető, hogy a rádióval nem rendelkezők csoportja – bizonyos határon túl – csak 

igen lassan csökken tovább. 

Az előfizetői adatokat ma már nem lehet a készülékállomány, a rádióval való ellátottság 

előrejelzéséhez felhasználni. Körülbelül a ’60-as évek közepe óta, a mozgórádiók tömeges 

elterjedése, s az egyre több bejelentetlen készülék miatt, az előfizetők számának alig van 

érdemi  jelentése.  Napjainkra  pedig  már  meg  is  szűnt  az  előfizetői  rendszer,  ill.  más 

rendszer váltotta fel. 
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A  kereskedelem  kumulált  értékesítési  adataiból  pedig  azért  nem  lehet  az  állományra 

következtetni, mert nincsenek megbízható adatok sem a készülékek selejtezéséről, sem a 

’60-as évek közepétől számottevő turista-importjáról. 

A rádiókészülékkel rendelkező háztartások készülék állománya az ’40-es évek végén és a 

’60-as évek elején egyre lassuló ütemben gyarapodott.

1959-1964 között a növekedés évi átlagos üteme 3,5 %. A ’60-as évek második felében, s a 

’70-es évek elején a növekedés üteme – a hordozható készülékek hazai kínálatának gyors 

bővülése következtében – számottevően nagyobb lett.

1967-1972 között évi átlagban 7,7 + volt. Azóta az állománybővülés tempója ismét lassul, 

a ’70-es években már 3,0 % alatt marad.

Telítődési folyamatról lévén szó, az állománynövekedés ütemének további csökkenésével 

számolhatunk. 

A ’80-as évek közepéig a növekedés 2 és 3 % között van, 1990-ig pedig évi 1 % körüli 

értéket mutat.

A Videotonnál a rádiógyártás jótékonykodás-számba ment, mert éppen hogy kifizetődött.

A ’80-as évek közepéig érvényes terveik belső szerkezete az elmúlt években elég sokat 

változott, de két tényező stabilnak látszik. Az egyik: marad, sőt, fokozódik az igényesebb 

készülékek részaránya. A másik: a belföldi piacra szánt készülékek mennyisége stagnált 

1985-ig, sőt 1990-ig megmaradt az 1975-ben elért 160 ezer db-os kínálat. Igaz, e volumen 

teljes egésze URH sávos, az 1980-85-ös időszak fele pedig sztereo készülék. 

Növekszik az autórádiók hányada, s az évtized első felében kb. 30 %-os emelkedést ért el.

Az, hogy fokozódik a technikailag egyre igényesebb készülékek aránya, azt jelenti, hogy 

egyre inkább a sztereó CD-s, magnós rádiókat vásárolják a felhasználók és az un. micro- és 

mini tornyok iránt nőtt a kereslet. 

A hordozható készülék, az un. táskarádió napjainkra már elsősorban sétáló-magnós-rádió 

készüléket jelent.
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A  rádiókészülékkel  nem  rendelkezők  aránya  Magyarországon  1-2  %-ra  csökkent. 

Megközelítettük  tehát  a  teljes  telítettséget,  de  kb.  100-150 ezer  embernek még mindig 

nincs semmilyen rádiója.

Körülbelül ugyanennyien vannak azok is, akiknek van valamilyen készülékük, de „nem 

szoktak rádiózni”.

A  készülékek  száma  (asztali  vagy  hordozható),  jellege  és  műszaki  jellemzői  (URH, 

sztereó) alapján kidolgozott komplex mutató szerint a felnőtt lakosság 10 %-a rendelkezik 

jó, 50 %-a közepes és 40 %-a rossz vételi lehetőségekkel.

Magyarországon  a  ’80-as  években  a  rádiózás  egyik  kritikus  kérdése  az  URH-sáv 

alkalmazása, 1977 óta az URH-sávos készülékkel rendelkező felnőttek aránya 40-ről 60 %-

ra növekedett. 

A Magyar Rádió három programja közül a Kossuthot hétszer, a Petőfit ötször, a 3. műsort 

pedig háromszor annyian hallgatják URH-sávon, mint tíz évvel korábban.

A rádióval ellátott háztartások teljes készülékállománya
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A rádióelőfizetők száma (1957 június 30-i állapot)
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V. Összegzés

A várható jövő a rádiózásban

Az  Internetes  rádiózás  első  éve,  1995  óta  nulláról  4800-ra  növekedett  a  24  órás  élő 

webcasting rádióadások száma a világon, melyek kb. 10 %-a csak az Interneten közvetít, 

mindezek kb. fele USA-beli. 

Kb. 130 rádió van Magyarországon, ebből 30 hallható a neten is (25%), ezenkívül 2001-

ben 10  olyan  magyar  rádió  van,  melynek  adása  a  heti  párórástól  a  24  órásig  csak  az 

Interneten  hallgatható.  A kezdetben  technikai  bravúrnak  számító,  14  kbps  Real  Audio 

technológia ma már a múlté. Az FM minőségre is képes Real Audio mellett megjelent a 

Windows Media és az mp3 az 5 évvel ezelőtti hőskorbéli közszolgálati közvetítések után 

pedig már üzletté vált a hangszolgáltatás a hálózaton: többmilliós beruházással létrehozott 

sokcsatornás,  személyre  szabható,  multimédiás  szolgáltatásokat  is  kínáló  Internetrádiók 

jelzik  a  hálózat  fejlődését.  Az  Internetes  rádiózás  azonban  még  mindig  helyhez, 

számítógéphez kötött, és igazán csak szélessávú vonalon élvezhető. A broadband kapcsolat 

(pl. kábeltévé-hálózaton), a multimédiás (hangkártyás) számítógépek otthoni elterjedése, a 

mobil vagy vezeték nélküli (Bluetooth) on-line vevőkészülékek, valamint a percdíj nélküli 

Internetkapcsolat adhatják meg az on-line rádiózás tömeges elterjedésének alapfeltételeit. 

2000 augusztusában a világ legnépszerűbb Internetes rádióállomása a Netradio.

Az Internetes rádió digitális rádió. Előnyeit a felhasználó számára multimédiás járulékos 

szolgáltatásai  (interaktív  lehetőségek,  képek,  szövegek,  tetszés  szerint  lekérdezhető 

adások)  adják.  Az Internetes  rádió  nem sugározza,  hanem közvetíti  (adatcsomagokban 

továbbítja)  a műsort.  A hang melletti  járulékos  elemek használata  változó hangsúlyú  a 

különböző on-line rádióknál. Egyes adások csak egy élő stream (adásfolyam) file-nevével 

azonosíthatók,  másoknak külön weboldala van, több a hanglejátszó ablakaiban kiírja az 

épp játszott  szám címét,  előadóját,  van,  ahol kattintásra  megvásárolható az épp játszott 

album, vagy elolvasható az előadó életrajza.

A hálózaton napjainkban válik egyre általánosabbá a sávszélességtől függően jobb vagy 

rosszabb minőségű hangátvitel (kép, szöveg,) használata. 

A  különböző  file-formátumok  egyre  kevésbé  számítanak,  minthogy  a  nagy 

zeneszolgáltatók már többféle formátumban közvetítenek, és a lejátszók is képesek több 

formátum lejátszására.
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Két nagy hátránya viszont még mindig megvan az Internetnek. Nem hordozható, így csak 

géphez kötötten élvezhetők ezek a műsorok. Ezért kiesnek az autóban hallgatott műsorok 

is.  Másrészt  az  ingyenes  rádióval  ellentétben  az  otthoni,  modemes  netrádió-hallgatás 

minden perce pénzbe kerül. A telefontarifák tehát erősen csökkentik a hallgatók számát. 

A netrádiók közönsége sokkal pontosabban meghatározható, mint a hagyományos rádióké. 

Az  Internet  jellegzetes  előnye:  egészen  szűk  érdeklődésű,  földrajzilag  szétszórtan  élő 

emberek találják meg egymást. Az Internetes rádiózás egyik leglényegesebb újdonság az 

archív on-demand, azaz szabad lekérési lehetősége bármely adásnak.

Az Internetes rádióadásokat a felhasználó számítógépes környezetben, általában képernyő 

előtt ülve, munka közben hallgatja. Ma az Internetes rádiókat legtöbben a munkahelyükön 

hallgatják  (nincs  percdíj,  nagy a  sávszélesség,  kéznél  van  a  jó  számítógép,  unalmas  a 

munka,  stb.).  Ezért  elsődlegesen  figyelmét  (tudatát)  a  képernyő  vizuális  információira, 

illetve a végzett munkára fordítja. A hallott program csak hátteréül szolgál. 

Tapasztalatok  szerint  számítógép-használat  közben  zenét  hallgató  esetenként  akár  húsz 

percig  sem veszi  észre,  hogy ugyanazt  az  egy felvételt  hallgatja.  Újra  és  újra  lemehet 

ugyanaz a szám, és a munkáját végző felhasználónak ez nem tűnik föl 

Az  Internetes  rádiók  általában  minden  beszédet  nélkülöznek.  Esetenként  igen  rövid 

reklámklippek,  szignálok hallhatók csak. A munka közbeni rádióhallgatás ugyanakkor a 

munka  szempontjából  és  emberileg  is  hasznos:  J.  Tardieu  szerint  növeli  a  szabadság 

érzését,  és  lazítja,  könnyíti  a  munka  kötöttségét.  Ugyanakkor  a  magasabb  szellemi 

koncentrációt igénylő munka esetén gátló tényező lehet. 

A felmérések szerint az Internetezők leginkább a helyi rádiókat hallgatják a hálózaton is. 

Az  Internetes  rádiók  jó  részében  az  általános  hangzás  a  lényeg.  A  munka  mellett 

háttérrádióként hallgatott adás szövegére alig figyel a hallgató, a zenéből inkább egy stílust 

választ ki és azon belül bármi jöhet. A rádiót hangbúraként használja a hallgató, melynek 

tartalma átfolyik elméjén.

Az Internetes rádiózás a hagyományos rádiótól eltérő műsorszerkesztést követel.

A  hagyományos  rádió  azzal  tudott  fennmaradni,  hogy  rugalmasan  illeszkedik  a 

hétköznapok időbeosztásához,  hordozható,  akár autóban is hallgatható.  Ez az Internetes 

rádióról nem mondhat  el,  kezelése,  a programok telepítése nehézkes,  megbízhatatlan,  a 
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rendszer összeomolhat tőle. Otthonról nemcsak a még mindig magas percdíjak miatt, de a 

kis sávszélesség miatt sem éri meg hallgatni. 

A munkahelyen történő rádiózás sokszor kollektív rádióhallgatás is: általában egy egész 

szobányi  munkatárs  hallja,  hallgatja  azt,  amit  az  on-line  rádiózó,  tehát  konszenzusos 

műsort kell választani.

A háttérrádiózás (háttérzenélés) egyre inkább mindennapos jelenség a különféle munka- és 

szórakozóhelyeken,  üzletekben,  hotelekben.  Ma  már  áruházláncokra  specializált 

rádiócsatornák  közvetítenek  műhold  segítségével,  a  jövőben  esetleg  az  Internet  fog 

zeneforrásul  szolgálni.  A gyárilag  tervezett  háttérzenék  agymosó  hatásáról  a  zeneértők 

meglehetősen negatívan nyilatkoznak. 

A rádióról  a tévé megjelenésekor  sokan úgy tartották,  hogy halálra  ítéltetett.  Rugalmas 

műsorszerkezete,  hordozhatósága,  személyessége miatt  ez az előrejelzés  nem vált  be,  a 

rádió átalakult  és megmaradt.  Ez a médium jut el  az  emberekhez  munka-  és munkába 

menet közben. 

Az Internetes rádiókkal kapcsolatban azok megjelenésekor sokan emelték ki a nemlineáris 

programkiválasztás szempontját: a hallgató bármikor letölthető műsorszámokat választ ki. 

Ilyen tematikus archívum azonban egyelőre alig létezik. Az élő, csak on-line adás készítése 

túl sokba kerül. 

A  mobiltelefonok  sikere  kapcsán  egy  darabig  lelkesen  emlegették  az  Internet  rádió 

hordozhatóvá  tételét.  A  világháló  korának  kezdeti  éveiben  sokszor  hallottuk,  hogy  a 

világon  bármit,  bárhol  azonnal  elérhetünk.  Technikailag  ez  igaz  is,  de  a  kulturális 

különbségek, határok nem olvadtak fel a globalizációban. 

Az Interneten hallgatható rádiók alapvetően két világba tartoznak. A hagyományos rádiók 

alternatív műsorterjesztési technológiaként hasznosítják az Internetet. Az Internetes rádiók 

másik része viszont egy valóban új médiummal áll elő: vegyíti a rádiózás és az Internet 

lehetőségeit. 

A lekérhető műsort kínáló rádiók igénylik a legkisebb befektetést. Az élő és felvett elemek 

különböző arányban keverednek bennük. Ezek a rádiók általában szűk közösséghez jutnak 

el. 

A kifejezetten  az  Internetes  rádiózásra  szakosodott,  kereskedelmi  jellegű  többcsatornás 

zeneszolgáltatók  igen  szűk zenei  műfajú  csatornákat  kínálnak.  Egyféle  ritmust,  egyféle 

„feelinget”  közvetít  folyamatosan,  úgy hogy az egyes  zeneszámok közti  átmenet  szinte 

észrevehetetlen és nem is lényeges.
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Az  élő  rádiónak  más  szerepe  van,  mint  egy  zenefolyamnak:  híreket  mond,  időjárást, 

esetleg reklámokat ad, a ritmus mellett az ember társa is. 

A Netrádió  nagy előnye  azonban a  hallgatóság  nagyfokú  szegmentálhatósága.  Az igen 

szűk  zenei  formátumra  szakosodott  rádiók  olyan  választékot  kínálhatnak,  amit  máshol 

sehol nem kap meg a hallgató. A közszolgálati rádiók on-line jelenléte nem kereskedelmi 

alapú, a csak Internetes rádiók üzletileg sokkal sebezhetőbbek.

A határok nélküli piac lévén itt érezhető leginkább az Internet globális jellege: egy listában 

találjuk  meg  a  magyar,  kanadai,  székelyföldi,  szlovákiai  magyar  állomásokat.  A hazai 

kínálatban  földrajzilag  kiemelkedik  Budapest.  Az Interneten  szinte  az összes  budapesti 

rádiót lehet élőben hallgatni, ami világviszonylatban sem mindennapos jelenség. Budapest 

igazi digitalizált rádiós piaccal rendelkezik. A vidéki állomásoknál már rosszabb a helyzet. 

A kisvárosok rádióinak nem egy esetben weboldala, e-mail címe sincs, a nagyvárosi rádiók 

közül egyre több indít on-line műsort, amit sokszor a helyi Internetszolgáltató jelenléte is 

segít. Átlagosan minden tizedik vidéki rádió hallható az Interneten.

A  Magyar  Rádiónak  minden  országos  műsora  hallgatható,  és  egy  héten  át  az  on-line 

archívumból újra meghallgatható. (Ez szintén egyedülálló szolgáltatás.) A vidéki stúdiók 

közül csak azok a kevesek közvetítenek on-line, melyek ezt maguk meg tudják oldani. A 

csak  Internetes  rádiók  közül  a  többség  Budapesten  található,  de  vannak  vidékiek  is 

(például Szegeden, Debrecenben).

Az Internetes rádiózásban 2001-2002-ben, úgy tűnik lezárult egy korszak. A jövő pedig 

még formálódik és keresi helyét és típusát. 

A lakosság életszínvonalának várható emelkedésével arányosan nő az az összeg, amelyet 

az  emberek  a  médiára  költenek,  de  ezen  túl  a  médián  belüli  szerkezetátalakulás  is 

folytatódni fog az előttünk álló öt-tíz évben. 

A közszolgálati rádiózás (és televíziózás) jövőjét nagyban befolyásolja majd, hogy sikerül-

e érdemen megváltoztatni azt az intézményi keretet, amelyet az új törvény hozott létre, de 

amelyen belül súlyos diszfunkcionális zavarok keletkeztek a gyakorlati működés során. A 

távközlési infrastruktúrában a kilencvenes években nálunk korszakos fejlődés ment végbe, 

s a beruházásokba fektetett sok-sok pénz a minél gyorsabb megtérülés lehetőségét követeli 

meg. 
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B.

A Miskolci Rádió

I. A Miskolci Rádió működésének időrendi áttekintése

1953. április 30. de. 10 óra: megkezdi sugározni műsorát napi 1 órában a stúdió vezetője 

Faggyas Sándor

1956. : elbocsátják állásából Dolezsál Ferenc riportert

1960. június 1.: a stúdió vezetője Gyárfás Imre

1967.: az első Fórum jellegű műsor sugárzása

1968.: a stúdió beköltözik a Sajtóházba

1974. április 5.: napi 1,5 órában sugározza műsorát

1977.: már Heves megyében is sugározza műsorát

1977.: a stúdió vezetője Paulovits Ágoston

1977. június: körzeti stúdió státuszt kap a Miskolci Rádió

1977. június 1-től: Magyar Rádió Miskolci Körzeti és Nemzetiségi Stúdió lett a Miskolci 

Rádió

1978.: év elejétől vasárnaponként 20 perces zenés sportmagazin indul

1978. január 1.: külön tudósítót állítanak munkába Egerben

1978. január 1.: rendszeresen jelentkezik a Gyári belépő, Vendégségben a brigádnál, Tíz 

perc mezőgazdaság, Lapszemle, Riporternapló

1978.: az adásidőt 60 percre rövidítik

1978-79.: kísérleti jelleggel beindítják dokumentum műsorok készítését

1978. november 15.: megkezdi munkáját az újságíró-riporter stúdió iskola

1980.: megkezdik a vasárnap esti félórák sugárzását

1982.:  a  valóságos  hallgatótábor  megnégyszereződik,  Index  címen  új  30  perces 

gazdaságpolitikai műsor indul

1984. január 4.: megnövekedik a nemzetiségi műsorok mennyisége

1989.: a Miskolci Rádió beindítja kereskedelmi adását 16-18 óráig

1989. szeptember: megalakul a Rademis Kft.

1990-es évek elején napi 5 órában sugározza műsorát

1993. november: megkezdi adását a City Rádió naponta 12 órában (magán de közszolgálati 

is)

1994. június: megkezdi adását a Nonstop Rádió (a térség első magánrádiója)
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1994. június: megkezdi adását a Nonstop Rádió (a térség első magánrádiója)

1994. október 1.: a stúdió vezetője G. Tóth Ferenc

1995. szeptember 1.: megkezdi adását a T-Rádió éjjelente (kereskedelmi)

1996. ősz: Nons-Top a Nonstop és a kassai Top kezdi meg közös adását 12-20 óráig

1996. november-december: kísérleti jelleggel napi 12 órában szól a rádió

1997.: átadják a Sárospataki Stúdiót

1997. február 1.: reggel 6-tól eset 6-ig szól a Miskolci Rádió a hét három napján (péntek-

szombat-vasárnap)

1997. június:  megkezdi  adását  a Sky Musik (az ország első kábelen  sugárzó nonprofit 

rádiója)

1997. július 12.: Miskolci reggel címen a Petőfi rádióban szól a Miskolci Rádió műsora

1997.  augusztus  26.:  Tokaj  körzetében  is  CCIR  frekvenciatartományban  hallható  a 

Miskolci Rádió (Petőfi és Bartók)

1999. február 15.: újabb műsorváltoztatási folyamat indul

1999. március 14.: Gaga Rádió kezdi meg sugározni műsorát az első Észak-Magyarország 

körzeti 24 órában sugárzó kereskedelmi rádiója

1999. október: Marosvásárhelyen is sugároz a Gaga

2001.: A Juventus megvásárolta a Gaga-t

: a stúdió vezetője Hajnal József

2003. április 30.: 50 éve sugározza műsorát a Miskolci Rádió
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II. A miskolci rádió története 1953-2003.

Több mint öt évtizede sugározza műsorát a Magyar Rádió Miskolc Körzeti és Nemzetiségi 

Szerkesztősége Borsod- Abaúj- Zemplén, Heves és Nógrád megye lakóinak. 

Mindennap reggel és este csendül fel az avasi harangjáték a tokaji, a miskolci és a kékesi 

URH sávokon , valamint a miskolci  középhullámon, hiszen reggel 5.55 perctől  este 22 

óráig sugároz a rádió. 

A rádió miskolci stúdiójának építkezése, szerelése és berendezése 1953 április közepére 

került olyan stádiumba, hogy a stúdió május 1-el a rendszeres műsorszórást megkezdhette. 

A  stúdiót  kettős  feladat  ellátására  hozták  létre:  legyen  helyi  rádiója,  egyik 

tömegtájékoztatási  fóruma  Borsod  megyének  és  kapcsolódjon  be  a  központi 

rádióprogramba is. 

1953. április 30-án kezdte meg sugározni műsorát, napi 1 órában, 1974. 

április 5-től pedig 1,5 órás adásidőben. 

Részlet egy korabeli tudósításból:

„1953. április 30-a, délelőtt 10 óra.

Lillafüreden, a Magyar Rádió üdülője mellett új épület nőtt ki a földből. Az egyemeletes 

létesítményben  a  szobákban,  a  folyosókon  és  a  két  stúdióhelyiségben  friss  festékszag 

terjeng,  melyet  a  hűvös  hegyi  levegő  nem tudott  még  kiszárítani.  Ünneplőbe  öltözött 

emberek  várják,  hogy  Kovács  István,  a  megyei  pártbizottság  első  titkára  felavassa  a 

Magyar rádió lillafüredi stúdióját. Jelen van Faggyas Sándor stúdióvezető, Sándor Ferenc 

technikus, és néhány munkatárs, aki majd csak ezután ismerkedik meg a rádiós munkával.”
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A kezdetek:

Az adás rövid napi műsoridővel megindult és hosszú időn át gyerekcipőben járt. Nehéz 

volt helységet, épületet, embert és műsorprofilt találni. Helységként Lillafüredet választotta 

a felsőbb irányítás, épületnek egy családi villát vásároltak meg, melyet azonban teljesen át 

kellett  építeni,  emberért  a  Budapestről  küldött  fiatal  vezetőn,  technikuson  és 

gépkocsivezetőn kívül, a diósgyőri gyárak üzemi újságjának szerkesztőségéhez fordultak. 

A rádió dolgozói

Két  újságíró,  a  nyári  hangosbemondó  női  munkatársa  és  egy adminisztratív  dolgozója 

jelentette a sebtében összeverbuvált stábot és a hozzájuk csatlakozó külső munkatársak, 

újságírók,  írók,  írogatással  foglalkozó  munkások  és  tisztviselők,  színészek,  zenészek, 

sportrajongók. 

Jól megérlelődött tapasztalattal senki sem rendelkezett, mindenki „bejáratós” volt, kivéve 

az egyetlen gépkocsit, a ládakasznisra átalakított negyvenesztendős BMW-t. 

Aligha gondolható, hogy bárki is az általánosnál részletesebben megfogalmazhatta volna a 

műsorszolgáltatás célját. 

Általánosságban  viszont  az  volt  a  hivatalos  feladat,  hogy  az  élő  szó  agitatív  erejével 

segítsen az országépítésben, a nagy „csaták” megvívásában. 

Az adott lehetőségekhez mérten igyekezzen mindenekelőtt gyors lenni. 

A technika

Akik már megszokták az URH adások „csodáit”, a sok helyszín könnyed kapcsolását, vagy 

a  könnyű  kis  riporter  magnetofonokat,  nehezen  tudják  elképzelni,  hogy  milyen 

körülmények között kezdték meg munkájukat a vidéki stúdiók. 

Egy-egy  ilyen  létesítmény  műszaki  berendezését  kezdetben  két  stúdiómagnetofon,  két 

lemezjátszó  és  egy  keverőasztal  alkotta.  A  lillafüredi  stúdióból  az  adást  a  rádió  saját 

technikai műhelyében készült, úgynevezett keretes (két stúdiómagnót egy fémkeret tartott 
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össze)  magnetofonnal  bonyolították  le,  mely  Heckenast  Gábor  rádiós  mérnök  tervei 

alapján  készült.  Az  első  keverőasztal,  melyet  Maróth  Zoltán  (szintén  rádiós  mérnök) 

tervezett, négy mikrofon, két magnetofon és két külső vonal fogadására volt alkalmas. Ez 

az akkori igényeket teljes mértékben kielégített.

Mai  ismereteinkkel  nehéz  elképzelni,  hogy  a  gépkocsiban  egyetlen  hordozható,  de 

hálózatról  működő  felvevőgép  volt,  melyet  minden  esetben  sokszor  hosszú  kábelek 

segítségével lehetett áram alá helyezni és ha a gyárigazgató szobája az első emeleten volt, 

a kocsiból odáig kellett a mikrofonkábelt – rendszerint az ablakon át – bevinni.

Mindez hosszas előkészületeket vett igénybe, s a riporter nem lehetett biztos afelől, hogy a 

kocsiban ülő technikus - gépkocsivezető magnetofonja a riporter számolására csakugyan 

elindult-e,  vagy sem.  S  ha  elindult,  rögzítette-e  a  beszélgetést,  vagy  éppen  megtréfált 

mindenkit.  És  amit  felvettek,  szőröstől-bőröstől,  kellett  adásba  tenni,  mert  a  vágást  a 

kezdetek kezdetén nem ismerték, de főleg nem alkalmazták. 

Érdemes  végiggondolni  az  akkori  riportkészítést.  A beszélgetések  rögzíthetők  voltak  a 

stúdiógépeken, vagy a két egységből  álló,  egyenként  körülbelül  35 kg-os,  76,2 cm/sec. 

sebességű Tolana magnetofonnal. De akár a helyszínen, akár a stúdióban készült a felvétel 

a két-három perces riportok elkészítése is rengeteg időt vett igénybe. Ami a módszert illeti. 

a  riporter  hosszan elbeszélgetett  partnerével,  majd félrevonult,  és  dramatizált  formában 

legépelte az egész beszélgetés szövetét. Ezután  -  ha a stúdióban voltak – bemutatta ezt a 

szerkesztőnek. Most már kezdődhetett a felvétel. Amennyiben a riportalany folyékonyan 

tudott olvasni és sem ő, sem pedig a riporter nem hibázott, az egész munka nem tartott egy-

két óránál tovább. Ám ha valaki nagyon iskolásan olvasott (és jócskán akadtak ilyenek), 

akkor be kellett tanítani a szöveget. Hiszen a montírozás, a szalag vágása, ragasztása abban 

az időben nem volt szokás, ezért minden szóbotlás után elölről kellett kezdeni az egész 

felvételt. A kezdet után két-három év múlva aztán megjelentek a miskolci stúdióban is a 

hordozható  riportermagnetofonok.  Ezek  már  könnyebbek  voltak  a  35  kilogrammos 

Tolananál,  hiszen  mindössze  25-30  kilogrammos  MOM,  illetve  Mambó-típusú 

magnetofonnal jártak a riporterek. És milyen öröm volt, amikor megérkeztek vidékre az 

első telepes magnetofonok. Az NDK gyártmányú Chesak az ’50-es évek közepén 10-12 

kg-os súlyával és telepről történő üzemeltetésével a vidéki rádiós álmának megvalósulása 

volt. És a rádió munkatársai – a riporterek, technikusok – cipelve a nehéz gépeket, húzva 

maguk  aztán  az  50-100  méteres  kábelt,  nem  maradtak  le  egyetlen  eseményről  sem. 
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Mindamellett a rádióban szerepelni rangot jelentett. Már maga az a tény, hogy a helyszínen 

megjelent a rádió, az eseményt a szokványos hétköznapi dolgok fölé emelte. A hangszóró 

felkerült a kocsi tetejére és olykor egész népes csoportok hallgatták vissza a beszélgetést. 

A műsorok hallhatósága viszont az egész megye területén nem volt zavartalan. A gyenge 

adó, a domborzati viszonyok ezt hátrányosan befolyásolták. 

Ám a stabil kis néprádiók, a dobozos (vezetékes) rádiók mindenütt az adás tolmácsolói 

voltak, akár az utcán járókelők is odafigyelhettek egy-egy riportra, sportközvetítésre, vagy 

nótaénekesre. Ez a lehetőség a délután egy órájára szinte egyeduralmat biztosított a nép 

nyelvén a „Borsodi rádió”-nak. 

Ennek  a  hegemóniának  az  1956-os  események  vetettek  véget,  melyeknek  elültével  új 

fejezet  kezdődött.  Ez  a  kezdet  is  nehéz  –  és  főleg  nehezen  kibontakozó  volt,  hiszen 

mintegy másfél évig tartott.

Elkezdődött  a  személyi  állomány  és  a  technikai  felszerelés  fejlesztése,  a  műsoridő 

bővítése. Fontos volt annak a felismerése, hogy a lokális rádiózás külföldön már előretört, 

hogy a rádiós eszközök hatalmas lehetőségek hordozói,  melyeket  a közélet  alakításánál 

nem szabad figyelmen kívül hagyni.  A konszolidáció utáni  küzdelmes politikai  életben 

csak bizonytalankodva és vontatottan bontakozott ki az új rádió. Inkább az útkeresés, a 

kísérletezés időszaka kezdődött el. A központi rádió előtt is külföldi példák lebeghettek 

ekkor. Addig nem hallott idegen szakkifejezések kezdtek elszivárogni vidékre is. 

Gyors  kísérletezések,  jó  szándékú  kezdeményezések  és  gyakori  személycserék, 

szerepváltások emlékei maradtak ebből az időből. 

Lillafüred romantikus  bazaltsziklái  is meginognak,  az új  követelményekhez nem voltak 

elég  stabilak.  Új  stúdióra,  korszerű  technikára  lett  szükség,  mégpedig  a  közélet 

véráramában,  testközelben  az  itt  működő  lapok  munkatársaihoz,  a  város  szívében, 

központjában. 

A Magyar  Rádió  irattára  sajnos  nem őrizte  meg  azokat  a  dokumentumokat,  melyek  a 

vidéki stúdiók szervezésével, létrejöttével foglalkoznak, de tudjuk, hogy az öt vidéki adó 

sajátos koncepció alapján született… (Az ’50-es évek elején kialakult nemzetközi helyzet 

sajnos éppen elég alapot szolgáltatott ehhez a koncepcióhoz.) De az is igaz, hogy a párt 

azzal a célkitűzéssel hozta létre ezeket a tömegkommunikációs szerveket, hogy az ’50-es 
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évek  nagy  építőmunkáját,  a  mezőgazdaság  szocialista  átalakítását  és  a  kulturális 

forradalom  kibontakozását  segítsék,  ismertessék  és  népszerűsítsék.  Időközben  aztán 

bebizonyosodott,  hogy  a  vidéki  stúdióknak  megvan  a  helyük,  funkciójuk, 

tömegkommunikációs rendszerünkben és természetesen a hazai rádiózáson belül is. 

1. Műsorszerkezet a kezdeti időkben

Az adás rövid napi műsoridővel megindult és hosszú időn át gyerekcipőben járt. Nehéz 

volt helységet, épületet, embert és műsorprofilt találni. Helységként Lillafüredet választotta 

a felsőbb irányítás, épületnek egy családi villát vásároltak meg, melyet azonban teljesen át 

kellett  építeni,  emberért  a  Budapestről  küldött  fiatal  vezetőn,  technikuson  és 

gépkocsivezetőn kívül, a diósgyőri gyárak üzemi újságjának szerkesztőségéhez fordultak. 

Két  újságíró,  a  nyári  hangosbemondó  női  munkatársa  és  egy adminisztratív  dolgozója 

jelentette a sebtében összeverbuvált stábot és a hozzájuk csatlakozó külső munkatársak, 

újságírók,  írók,  írogatással  foglalkozó  munkások  és  tisztviselők,  színészek,  zenészek, 

sportrajongók. 

A napi 1 órás műsornak kb. egynegyedét képezik az ilyen jellegű prózai műsorok. Ezek a 

műsorok,  elsősorban  eseményközlő  jellegűek,  kevés  kommentárral  és  még  kevesebb 

kritikai megjegyzéssel. 

Az ilyen  jellegű  műsoroknál  ez  természetes  is,  ezeknél  a  kritikai  érzéknek  abban kell 

érvényesülnie,  hogy milyen  anyagokat  választanak ki közlésre.  „A rádió eseményközlő 

munkája általában jónak mondható – mondták az akkori vezetők – a riporterek munkája 

gyors,  ami  biztosítja  az  anyagok  frissességét.”  Az  egyórás  műsornak  szintén  az 

egynegyedére tehetők azok a prózai műsorszámok, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a 

napi eseményekhez. A műsornak ebben a részében kerül leadásra a mezőgazdasági híradó, 

az asszonyok műsora, levelekre válaszolunk, elhelyezkedési tanácsadó, stb. 

Ezekben a műsorokban már fellelhető a kritikai hang is, bár a rádió egész műsorát tekintve 

kevés  a  meglévő  hibákat,  fogyatékosságokat  bíráló  anyag.  úgy  látszik,  hogy  a  rádió 

munkatársai nem szívesen foglalkoznak ilyen műsorok szerkesztésével. A prózai adásba 

tartoznak még a hangjátékok és a különböző irodalmi összeállítások. Ezekre 3-4 hetente 

kerül sor. Itt helyet kapnak a borsodi írók és költők is.

A rádió zenei műsora tölti ki a rendelkezésre álló egy óra felét. Az utóbbi időben több 

helyet kap a zenei műsorban a komolyzene, és ezt a hallgatók számára népszerű ismertető 
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szöveggel igyekeznek érthetővé tenni. Még a zenei műsor is igyekszik alkalmazkodni az 

üzemek,  községek gondjaihoz,  problémáihoz,  pl.  „Egy tsz,  egy nóta” c.  ajándékműsor, 

vagy  esetenkénti  ajándékműsor  az  élenjáró  üzemek  dolgozói  számára,  vagy  nagyobb 

ünnepek  előtt,  speciális,  bizonyos  rétegekhez  szóló  zenei  ajándékműsor.  Ilyen  volt  pl. 

ekkor egy nőnapi zenei köszöntő műsor. 

A prózai és zenei műsor között kialakult arány kb. helyesnek mondható. 

Igényként vetődött fel az ötvenes évek vége felé, hogy nagyobb lehetőséget kell biztosítani 

a zenei műsorokban a helyi előadóknak. 

Az első időkben a rádió műsora egyhónapos időre előre elkészült, amelyet a rádió vezetője 

minden esetben eljuttatott a megyei pártbizottság agitációs propaganda osztályára, ahol az 

összeállított  műsorral  kapcsolatban  esetenként  megjegyzéseket,  kiegészítő  javaslatokat 

tettek. 

Lásd: a ...sz.  mellékletben a stúdió 1956 március havi munkatervét (az eredeti  példány 

másolata).

Ebben az időben a Borsodi Rádió 4 fővel (1 vezető, 3 riporter) dolgozik és folyamatban 

van a 4. riporteri státusz biztosítása. 

2. A folytatás. A ’60-as évek

1960. június 1-jével Gyárfás Imre lett a Borsodi stúdió vezetője.

Az eltelt hét év alatt sokszor merült fel kifogás a rádiósok munkájával szemben – az akkori 

vezetőkben,  ez  elsősorban  ideológiai  probléma  volt.  Pl.  Dolezsál  Ferenc  riportert 

elbocsátották állásából, mert 1956-ban a miskolci eseményeket az ő hangján hallhatták a 

rádióhallgatók (!). 

A megyei  PB titkárai  sokszor  kifogásolják  ekkor  a  műsorok  szerintük  nem megfelelő 

politikai  tartalmát,  és  a  stúdió  vezetőjének  magába  fordulását  elszigetelődését.  Ez  azt 

jelentette,  hogy  a  rádiósok  igyekeztek  mellőzni  beszámoltatási  kötelezettségeiket. 

Kifogásolja  a  párt  a  rádiósokkal  szemben,  hogy  a  pártértekezletre  „csak”  külső 
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munkatársat  küldenek  (Kecskés  Rózsa),  nem  szólaltatnak  meg  a  megyébe  látogató 

vezetőket (Losonczi, Foch, Rónai), nem készítenek riportokat a külföldi delegációkkal!

A rádió nem ad helyt műsorában – igen helyesen, de akkor igen veszélyesen – a megye 

párt, tanácsi és gazdasági vezetőinek nyilatkozatának. 

Furcsa módon még azért is elmarasztalják a rádiót, amiért kevés a mezőgazdasági műsor – 

annak ellenére, hogy Borsod nem igazán mezőgazdasági megye.

Pedig azt  elismeri  a pártvezetés,  hogy a falusi élet  bemutatásáról jó műsorok,  riportok, 

portrék  életképek  hangzottak  el,  de  itt  is  számon  kérik  az  aktuális  politikai  tartalom 

hiányát. Ennek kiküszöbölésére született – természetesen jobb híján, kényszerből – „A ma 

emberalakjai” c. műsor, amely ipari üzemek dolgozóit mutatta be. 

2.1 Műsorszerkezet a ’60-as években

Az üzemek vezetőinek félelme a rádióval szemben, illetve azzal szemben, hogy idegenek 

bepillantást  nyerhetnek  gazdasági  gondjaikba,  abban is  megnyilvánult  már  ekkor,  hogy 

megtagadták a nyilatkozatot: pl. Kenyérgyár, Vas- és Műszaki Nagyker. Vállalat. Ebben az 

időben indul  fejlődésnek a rádió kulturális  műsora:  „Vasárnapi jegyzet”  címen,  ahol  jó 

tollú szerzők világítanak rá egy-egy fontos eseményre,  kommentálják azt.  Ez a sorozat 

változatos, újszerű tartalmával remek színfoltja lett a rádió műsorainak.

Szerepelt  ebben  a  sorozatban  pl.  az  ízléstelen  öltözködés,  az  általános  műveltség 

fogalmának értelmezése, stb. 

Megszűnik  viszont  ekkor  a  „Szív-küldi”  műsor  és  helyébe  a  dolgozók  különböző 

csoportjairól szóló, riportokkal összekötött zenés ajándékműsorok léptek.

Tartalmaz  a  műsor  irodalmi,  verses,  zenés  összeállításokat,  komoly,  vidám hangvételű 

rádiójátékokat, amelyben szerepeltetik a helyi színművészeket, zeneművészeket, zene- és 

énekkarokat. 

Igényvizsgálat mutatja, hogy ezek a műsorok a hallgatók között is nagy népszerűségnek 

örvendenek, de mivel a költségkihatásuk elég nagy, kevés készül belőlük. 
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Igényként merül fel az is, hogy a helyi  stúdiók kész irodalmi műsoranyagot kapjanak a 

Magyar Rádiótól, költségeik csökkentésére. 

A rádió elnökségének 1960. június 22-i kollégiumi ülése a vidéki stúdiókról többek között 

a következőket állapította meg:

„munkájukkal  számtalanszor  adták  tanújelét,  hogy  a  budapestinél  sokkal  rosszabb 

körülmények között is áldozatkész, szakmailag jó színvonalú munkát képesek nyújtani. Ez 

alól nem kivétel a miskolci stúdió három belső munkatársa sem.”

De előfordulnak még olyan szakmai durva hibák is, hogy pl. az újévi köszöntő műsorban, 

zálogházi riport hangzik el. A szakmai fejlődés érdekében szervezi meg a Magyar Rádió 

Elnöksége  a  tapasztalatcseréket  a  vidéki  rádiósoknak,  kiadványokat  készít  a  rádiózás 

időszerű kérdéseiről, ezeket megküldi a vidéki stúdióknak. 

A rádiók általános műsorainak tekintetében a művelődéspolitikai irányelvei a mérvadók, 

amelyet a párt számon is kér a stúdióktól. 

1968 tájékán már 15 éve sugározza adását a stúdió. A műsoridő még mindig csak napi egy 

óra,  amelyet  a  stúdió  munkatársai  a  központi  rádió  és  televízió  adásához  viszonyítva 

elégségesnek  tartanak.  A  műsortükör  összeállításának  fő  szempontja,  hogy  színes, 

szórakozató módon friss tájékoztatást adjanak a megye életéről, pl. Borsodi Tükör, Borsodi 

Hangos Újság, továbbá a Kossuth Rádió, Reggeli és Esti Krónikájában is. 

A szerkesztők munkájával szemben a párt agit. prop. osztálya már nem emel kifogást: „A 

műsorokat  az  eszmei  szilárdság  jellemzi.  Politikai,  ideológiai  vétséggel,  vagy 

melléfogással az utóbbi években nem találkoztunk, ilyen reklamáció sem a Propaganda és 

Művelődési Osztályra, sem a rádióhoz nem érkezett. Javult a rádió informatív szolgálata. 

ma már megszokott, hogy a jelentősebb megyei eseményeken ott vannak a riporterek és 

még aznap tájékoztatják a rádióhallgatókat.” (!)

Vagyis egyre nagyobb hatékonysággal valósul meg a pártirányítás a rádiósok munkájában. 

1968-ra már nem jelent gondot a vállalatok, intézmények vezetőinek elzárkózása, általában 

szívesen  látott  vendégek  a  riporterek,  a  megye  vezetői  pedig  már  céltudatosan  fel  is 

használják munkájukhoz a stúdió nyújtotta lehetőségeket. 
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Igényként  merül  fel  már  az  is,  hogy  az  Észak-Magyarország  propagálja  egy-egy 

kiemelkedő műsorát a stúdiónak, amely pedig biztosítja egy-egy nagyobb horderejű feladat 

összehangolt feldolgozását az Észak-Magyarországgal és az üzemi lapokkal. 

A műsorokban gyakoribbak lettek a gazdaságpolitikai  kérdések, legsikerültebb műsorok 

azok, melyek a  reformmal  foglalkoznak,  (új  gazdasági  mechanizmus),  hiszen 1968-ban 

vagyunk ekkor.  A stúdió munkatársai  gondosan vigyáznak rá,  hogy az ipari  jellegű és 

mezőgazdasági  műsorok arányban legyenek,  ipari,  mivel elsősorban ipari  megyéről  van 

szó, de a mezőgazdaság is nagyon fontos, mivel a vidéki lakosságot elsősorban ezek a 

mezőgazdasági műsorok érdeklik, továbbá a hétvégi kertek száma is gyorsan nő a városi 

lakosok körében. 

A kulturális  rovat tematikusan figyelemmel  kíséri  a közoktatás,  népművelés,  művészeti 

élet változásait, híreit. 

A sportrovat  egyidős  a Miskolci  Rádióval.  Már az első adásban,  1953. április  30-án is 

mondtak sporthíreket, s ettől kezdve minden héten többször is szerepelt a sport az akkor 

még  napi  egyórás  adások  programjában.  Eleinte  csak  a  stúdióból  hangzottak  el  a 

sportadások,   hamarosan  azonban  megjelent  a  stúdió  mikrofonja  egy-egy  nagyobb 

esemény helyszínén is. 

Az első  hangszalagra  rögzített  riport  Ózdon,  az  uszodában  készült,  gyerekek  között,  s 

ekkor debütált Nemes Péter, aki több mint 25 esztendőn át – külső munkatársként – a rovat 

gazdájaként működött.

3. Továbblépés a ’80-as években

Igen jelentős változást  az 1980-as esztendő jelentette a rovat munkájában, hiszen ekkor 

kezdődött  el  a  vasárnap esti  félórák  sugárzása.  A Miskolci  Rádió  ekkor  már  –  jobban 

igazodva  az  emberek,  a  hallgatók  megváltozott  életritmusához  –  áttért  a  szombati  és 

vasárnap  reggeli  adásokra,  elvesztve  ugyanakkor  a  vasárnap  esti  friss  tájékoztatás 

lehetőségét.  Ennek hatására született a döntés, hogy vasárnap kétszer is jelentkezik önálló 

programmal a stúdió, s az esti 30 perc nagy részét a sportnak szenteli, nem kis mértékben 
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kiszolgálva ezzel a totózók széles táborát is. (Az esztendő egyes időszakaiban vasárnap 

este legelőször a miskolci programban hallgatható meg a 13+1 eredménylistája.)

Később pedig hetente átlagosan öt alkalommal jelentkezik önálló programmal a sportrovat, 

közel 50 percnyi műsoridővel.  Azt, hogy „átlagosan” – erősen kell hangsúlyozni, hiszen 

igen  sok  példa  igazolja,  hogy  a  jelentősebb,  rangosabb  sportesemények  kedvéért  a 

rugalmas műsorszerkesztés sokszor eltér az átlagos rendtől. 

A  Sportrovat  beszámolóinak,  tudósításainak,  riportjainak  zömét  külső  munkatársak 

készítik, de a stúdió szerkesztő riporterei is jelentős részt vállalnak a vasárnap esti műsorok 

tálalásában. 

Tehát a gyors és igazán pontos tájékoztatás a sportrovatban valósul meg igazán, de nagyon 

sokat fejlődik a zenei műsorok szerkezete is. 

A prózai anyagokban viszont problémaként jelentkezik, hogy amíg hosszabb távon – pl. 

egy hónap – sikerül tartani a megfelelő arányokat a különböző témakörök között, rövid 

távon – egy hét – ez nem mindig sikerül.

További probléma, hogy a riporterek témaválasztását legtöbbször az egyes intézményekkel 

és személyekkel kialakult jó kapcsolat határozza meg. 

Irányítás:

A  Miskolci  Rádió  a  Központi  Bizottság,  a  Megyei  Pártbizottság  és  a  Magyar  Rádió 

Aktuális

Főszerkesztőségének  irányításával  végzi  munkáját  oly  módon,  hogy  a  Megyei 

Pártbizottságnak  véleményezésre  benyújtják  a  havi  műsortervet,  a  MR  Aktuális 

Főszerkesztőségének pedig helyi instruktora van Miskolcon.
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Vezetés:

A stúdió  fennállásának  első  7  évében 9  vezető  volt,  1960 óta  a  fluktuáció  megállt  és 

Gyárfás Imre látja el ezt a feladatot 5 fő belső újságíró segítségével 1977-ig, nyugdíjba 

vonulásáig.  De már 1960-ban felvetődik az igény egy félfüggetlenített  vezető-helyettesi 

munkatársra is. 

A  Miskolci  Stúdió  mostoha  tárgyi  feltételek  mellett  kezdte  meg  munkáját.  Örökké 

felmerülő gond volt az adóállomás korszerűtlensége (a Sajó-parti adó drótos rendszerű), 

emiatt a megye területének egyharmadán egyáltalán nem, vagy alig hallható a műsor. 

Az új  adótorony 1967 végére készült  el.  A szerkesztőségi  munka sokáig két  stúdióban 

folyt,  Lillafüreden  és  bent  a  városban,  de  1968  év  elején  végleges  helyére  került  a 

Sajtóházban a Miskolci Stúdió is, bent a város belterületén. Azonban továbbra is gondot 

jelent az egyetlen stúdiószoba, amely pl. nem tette lehetővé két műsor egy időben történő 

felvételét.

3.1 A stúdió műsorainak hatékonysága, hallgatottság

1962-ben közvélemény kutatást rendezett a megyében a Rádió Elnöksége, amelynek során 

4400 kérdőívet küldtek ki, melynek 60,8 %-a érkezett vissza. Ezt a 60,8 %-ot, mint választ 

adó hallgatók 100 %-át tekintve, a következő eredmények születtek:

Rendszeresen hallgatja a műsort 955 38,8%

Ritkán (esetenként)  - „ -           1262 47,3%

Nem – „ -              450                      16,9%  

Összesen:            2667 100%

Tekintettel  a  különféle  időmérleg  vizsgálatokra,  egyre  nyilvánvalóbb,  hogy a  rádiónak 

egyre inkább csak arra van lehetősége, hogy a napi tevékenységek rendszerének részeibe 

ékelődjön  be  és  ezen  tevékenységek  mellett,  ill.  közben  vonja  magára  a  hallgatók 

figyelmét. Ez a „csak” azonban a rádió nagy lehetősége is egyben. A miskolci stúdióra 

vonatkoztatva:  ez  „csak”  további  megszorításokkal  érvényes:  szűkös  műsoridő,  kevés 

szerkesztőségi létszám, stb.
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Ennek  a  sajátos  profilközi  rádiózásnak  még  ma  sincs  kidolgozott  karaktere,  a 

műsorszerkezet  többé-kevésbé  igazodik  a  három központi  adó  alapelveihez,  s  a  vidéki 

adók ekként vesznek részt a főműsorokban is. Ez volt a vélemény a vidéki rádiózásról a 

’70-es években. 

Zömmel e részvételen keresztül érintik a stúdiókat a központi műsorstruktúra alapelveinek 

változásai is.

Félszázad múltán is érvényes Berthold Brecht felismerése, miszerint a „rádiót egyoldalúan 

szétosztó, szóró apparátusból kommunikációs, összekötő apparátussá kell változtatni.”

Ennek  teljesítésére  helyzeti  előnyben  lehet  a  helyi  stúdió,  ha  mintegy  tudományos 

felkészültséggel  érti  és  éli  az  adott  helyi  társadalom  problémáit,  ügyeit,  gondjait, 

természetesen a napi események, küzdelmek sodrában. 

Az arányokon kellene változtatni, javítani kell együttműködési készségüket a lakossággal, 

a munkavállalók sokoldalúan tagolt csoportjaival. 

„ A társadalmi élet bizonyos, nagyságban és formájában meghatározott bázison zajlik le” – 

írta Durkheim francia szociológus.

Ez a bázis viszont már csak komoly erőfeszítések árán tekinthető át és ha állni akarják a 

versenyt a „mi rádiónk” státuszának fejlesztéséért vívott küzdelemben, a központitól eltérő, 

némiképp más és hatásosabb műsorpolitizálás frontvonalán kell győzniük. 

A  miskolci  rádió  által  ellátott  terület  felnőtt  lakosai  között  végzett  reprezentatív 

vizsgálatok  alapján elmondható,  hogy a  miskolci  rádió ugyan  eljut  az  itt  élők jelentős 

részéhez, azonban még nagy kihasználatlan tartalékai vannak.  Erre utal azoknak a magas 

aránya,  akik  néha-néha  hallgatják  az  adást,  de  nem  váltak  rendszeres  hallgatóivá.  Az 

érdekképviseleti és a szolgáltató funkciók fejlesztésével kellene elérni,  hogy a hallgatók 

nagyobb  része  érezze  a  jelenleginél  inkább  a  sajátjának  a  miskolci  műsort.  A 

megyeszékhely  –  központúságon  is  érdemes  lenne  valamicskét  korrigálni,  a  körzet 

községeinek  erőteljesebb,  gyakoribb  szerepeltetésével.  Sokat  segítene  a  műsor 

népszerűségének,  ha  a  tartalmi  fejlesztéssel  párhuzamosan  reggel  nagyobb  arányban 

szerepelhetne az éterben Miskolc, a központi adókon is. 
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Figyelembe  kell  venni,  hogy a  most  felnövekvő  generáció  számára  természetes  az  un. 

elektronikus környezet. Ezért a lehető legteljesebb mértékben kell a rádió saját technikai, 

társadalmi lehetőségeit kihasználni.

Az előnyöket, a gyors tájékoztatásban, az események mozgékony követésében, a közlések 

időzítésében, valamint a hangvételben és a különféle napszakok megválasztásában.

Figyelemmel kell lenni az un. melléktevékenységként jelentkező: a munkahelyi rádiózás, 

az  utazás  közbeni  rádiózás,  a  szezonális  csúcsokkal,  valamint  az  idegenforgalommal 

összefüggő rádiózás strukturáló szerepére. A legnagyobb hallgatottság hétvégeken van és 

ekkor lehetne a  körzetre  váró sajátos feladatokat  – információban,  szolgáltatásokban,  a 

hétvégi  programok  megválasztásának  segítésében,  sőt  jelenlegi  viszonyaink  között  a 

hallgatóság növelésében is biztosítani. 

A  helyi  rádiózásnak  feltétlenül  számításba  kell  venni  a  műsortervezésnél  azokat  a 

társadalmi  folyamatokat,  amelyek  olyan  kisebb  kollektívákat  hoznak  létre,  melyek 

rádiózási szokásai döntően eltérnek a korábban tapasztalt – nagyobb rétegek – rádiózási 

szokásainál. 

Ezen érdeklődés kielégítését  jelenti  a „Gyári  belépő” és a  „Tíz perc mezőgazdaság”  c. 

blokkok készítése is. 

A  rétegműsorok  készítésénél  feltétlenül  előtérbe  kell  kerülnie  a  nyugdíjasoknak  szóló 

műsoroknak. 

Reprezentatív elemzés 1973 szeptember hónapra:

30 adásnap, 1800 perc műsor, ebből 1068 perc próza, 732 perc zene. 

Az 1068 perc prózában 322 újságírói munka került adásba. Ebből 150 a belső, 172 a külső 

munkatársak  tevékenységének  eredménye.  Messze  kiemelkedő  „kiváló”  minősítést  e 

hónapban egyetlen műsorszámra sem adtak, viszont belső munkatársak 150 munkája közül 

50, vagyis egyharmada nevezhető „igen jó” - nak.
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A hónap műsormunkájára főképpen az volt a jellemző, hogy szeptember második felétől 

kezdve  élénkebb,  változatosabb,  gazdagabb  lett.  Ennek  oka,  hogy  több  munkatárs  is 

visszatért felfrissülve szabadságáról. 

Kiemelt hétként szerepelt szeptember hónapban a 17-től 23-ig terjedő időszak. 

Műsoradatai: 7 nap, 420 perc műsor, 245 perc próza, 175 perc zene. 

A 245 perc prózából újságírói munka 69 műsorszám, melyből  belső munkatársak 36-ot 

készítettek, külső munkatársaktól 33 származik. 

A 69 prózai műsorszám megoszlása témakörök szerint:

Közélet,  állami  élet  vonatkozású  eseményeivel  foglalkozott  6,  a  gazdasági  élet 

eseményeivel  és a gazdaságpolitika kérdéseivel 19, a művelődéspolitika,  kulturális  élet, 

közoktatás  témáival  17,  társadalmi  életünk  eseményei,  kérdései  15  és  volt  12  vegyes 

témájú prózai anyag (sport, érdekességek, szolgáltatások, stb.)

A 69 prózai műsor műsorszám szerinti megoszlása:

hír, hírösszeállítás 12

tudósítás 11

interjú 14

riport, riport-összeállítás, portré 24

jegyzet, kommentár, kritika, glossza 7

ismeretterjesztő előadás 1

Idézet egy jelentésből, melyet a párt vb tárgyalt a Miskolci Rádió munkájáról és feladatáról 

1975-ben:

„A Stúdió a rádiózás sajátos eszközeivel figyelmet keltően mutatja be a megye politikai és 

kulturális  életének,  társadalmi  és  gazdasági  fejlődésének  tényeit  és  folyamatát.  A 
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társadalompolitikai  szemlélet  térhódítását  jelzi  a  Miskolci  Stúdió  munkájában,  hogy 

megkülönböztetett  figyelmet  fordít  a  munkások,  elsősorban  a  nagyüzemi  munkások 

életének,  helytállásának  bemutatására.  Pl.  Munkásportrék,  Emberek  a  gépek  mellett, 

Nagyüzemi mezőgazdaságunk, Képek községünkből, A lakóhelyek. 

Az  ifjúság-  és  nőpolitikai  határozatok  egységes  értelmezésének  céljából  a  Stúdió 

munkájának egyik állandó eleme a nők és a fiatalok helyzetének,  sajátos problémáinak 

tükrözése, pl. Ifjúsági körkép, Női dolgok, női gondok, amely műsor több mint hét éven át 

hangzott  el  a  miskolci  rádióban,  majd  1981  júniusában  megszűnt,  ám  az  új  típusú 

csütörtöki és pénteki magazin műsorokban továbbra is fontos helyet kapnak a gyerekekkel 

és a nőkkel kapcsolatos témák. 

Nagy érdeklődést  váltott  ki a Stúdió új műsora,  a Fórum, amely elsősorban Miskolccal 

kapcsolatos várospolitikai kérdésekkel foglalkozik.”

A vidéki rádiók közül a Miskolci Stúdió elsőként vállalkozott az úttörő szerepre 1967-ben, 

amikor  az  első  fórum  műsor  sugárzásával  egy  hallgatott  és  sok  kérdésre  választ  adó 

műsorsorozatot indított el. 

Eleinte rapszodikusan, alkalomszerűen negyedévenként vagy kéthavonként jelentkezett, de 

1971-től – a nyári két hónapot leszámítva – rendszeresen, havonta egyszer, a hónap utolsó 

hétfőjén került sor az 50 perces előadások közvetítésére és minden alkalommal egy-egy 

témakörrel foglalkozott. „Kérdezzen – az illetékesek válaszolnak!” – ez a felhívó mondat 

szerepelt a fórum műsor hirdetéseinek zárásaként. 

Továbbra  is  fontos  szerepet  kaptak  a  politikai  és  közéleti  eseményekről  tájékoztató 

műsorok, a Borsodi Tükör és a Hétvégi krónika. 

Kulturális  és  művészeti  kérdések  a  Művelődés  Borsodban,  Gyermekek,  kisiskolások, 

Műteremben, tárlaton c. műsorokban térnek vissza. 

Kiemelt feladatként írják elő a Stúdiónak, hogy „fejlessze műsorainak társadalompolitikai 

tartalmát, gazdaságpolitikai műsorszámait hassa át megyénk kiemelt nagyberuházásainak, 

rekonstrukcióinak figyelemmel kísérése, a takarékos, hatékony, tervszerű gazdálkodás.”
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„Adjon friss  tájékoztatást  a  megye  jelentősebb  eseményeiről,  a  politikai  ünnepekről,  a 

közoktatással  foglalkozó  műsorszámokban  az  intézményi  hálózat  fejlődését,  az  oktató-

nevelő munka tartalmi kérdéseit, a pályaválasztást kell kiemelten kezelnie.”

A  vidéki  stúdiók  1976  januártól  naponta  másfél  órás  magyar  nyelvű  programmal 

jelentkeznek, 17.00 órától 18.00 óra 30 percig. Ezt követik a nemzetiségi programok. 

A  másfél  órás  műsoron  belül  mindenütt  megteremtették  a  rádiós  „napilapot”.  Ilyen  a 

miskolci stúdió műsorában a „Borsodi Tükör”. Ezek a műsorok a stúdiók leghallgatottabb 

műsorai és egységesen 18.00 órakor kezdődnek és 18.15-ig tartanak. 

1975-től jelentős változások történtek a stúdió életében. 1975 végétől a stúdió már éves, 

féléves és havi munkatervek alapján végzi munkáját. 

3.2 Műsorszerkezeti változások a ’80-as években:

1977.  június  1-től  a  Miskolci  Rádió  Heves  megyében is  sugározza  adását,  illetve 

foglalkozik  Heves  megye  társadalmi,  politikai,  gazdasági,  kulturális  és 

sporttevékenységével. 

Megszervezik a stúdió hírszerkesztését,  kihasználva a Sajtóház kínálta lehetőséget, hogy 

csaknem száz újságíró dolgozik az épületben, számos jó információval. 

1977. június 1-től Magyar Rádió Miskolci Körzeti és Nemzetiségi Stúdiója lett a Miskolci 

Stúdió, körzeti  és regionális  feladatokkal.  Ekkor alakul ki rendszeres munkakapcsolat  a 

Kassai Rádióval is, műsorokat cserélnek, kölcsönösen közös programokon vesznek részt a 

riporterek. 

A Nemzetiségi Stúdió munkája

A Magyar Rádió körzeti és nemzetiségi stúdió a szerb-horvát és német nyelvű műsorok 

után  indította  el  szlovák  nyelven  sugárzott  adását.  A  műsort  először  Szolnokon 

szerkesztették, majd néhány év után Miskolcon kapott végleges helyet a nemzetiségi adás. 
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Egy  évig  heti  félórás  műsorral  jelentkeztek,  ám  a  hallgatottság  megkövetelte,  hogy 

bővüljön az adásidő. Így került sor arra, hogy vasárnap délelőtt  a magyar  nyelvű adást 

követően felhangozzék a szlovák nyelvű műsor szignálja, mely szűkebb pátriánk, Borsod, 

Heves és Nógrád megye nemzetiségeihez szólt. 

Műsorszerkezeti változások

A szombati  műsor, melyet  reggel fél 8-tól közvetítenek a Magyar Rádió 3. műsorában, 

friss hírekkel látja el az ország valamennyi szlovák lakta településének hallgatóit. 

A  vasárnapi  félóra,  melyet  9  óra  30  perctől  közvetítenek  a  miskolci  középhullámon, 

valamint  a  tokaji,  a  bekecsi  és  a  miskolci  URH  adón,  már  könnyedebb  hangvételű, 

szolgáltató és szórakoztató műsor, sok könnyűzenével. 

A  nemzetiségi  műsorok  mennyisége  1984.  január  4-től  növekedik  meg.  A  szombati 

országos  és  körzeti,  valamint  a  vasárnapi  körzeti  szlovák  nyelvű  adásokon  kívül,  jó 

műsoridőben, szerdán 18 óra 30 perctől 19 óráig is sugároznak szlovák nyelvű műsort. 

Kibővül az információs hálózat is, teljes munkakapcsolat épül ki az Észak-Magyarország, 

Déli  Hírlap,  Heves megyei  Népújság,  a két  megye MTI szerkesztőségével  is  jól bevált 

gyakorlatként minden reggel kilenc órakor személyesen, ill. telexen egyeztetik az aznapi 

információs ismereteiket. 

A belső  munkatársakon  kívül  számos  jónevű külső  munkatárs  tömörül  a  stúdió  körül, 

elsősorban glosszákat,  jegyzeteket,  kommentárokat készítenek,  meghatározott  témákban. 

Ez a munka túl a krónikán, az aktuális blokkműsorokban is kifejezésre jut. 

Átszervezték  a  kultúrpolitikai  műsort  és  kéthetenként  sugároznak  közoktatással, 

közművelődéssel  foglalkozó,  a  hivatásos  és  amatőr  művészeket  bemutató  blokk-

műsorokat. ötleteket adnak programjavaslataikkal a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 
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Ennek érdekében sűrítették a színházi, zenei és képzőművészeti rövid ismertetéseket.

Megváltozott  a  sportrovat  konstrukciója.  1978  elejétől  vasárnaponként  20  perc  zenés 

sportmagazint  sugároznak,  amelyben  beszámolnak  a  hétvége  eredményeiről.  Szerdán 

elsősorban sportpolitikai kérdésekkel foglalkoznak. 

További  két  alkalommal  sporteredményeket  közölnek,  programokat  ismertetnek. 

Felülvizsgálták az információs és krónika- műsort. Az 5 perces hírblokkban és a 15 perces 

politikai,  közéleti  információs  adásban  gazdag  műfaji  választékban  számolnak  be  nap 

borsodi és hevesi eredményekről. 

Kijelölték  a  hírszerkesztőt,  átszervezték  az  információs  hálózatot.  Bekapcsolták  ebbe  a 

munkába  a  Heves  megyei  Népújság  három  munkatársát,  a  Heves  megyei  MTI 

szerkesztőségét és külön tudósítót állítottak munkába 1978. január 1-től Egerben. 

Az egri bejátszó stúdió létesítésével a körzetre vonatkozó munkakörülmények és feltételek 

lényegesen  javultak.  Ez  a  bejátszó  stúdió  alkalmas  arra,  hogy  a  körzet  teljessé  tétele 

kapcsán Heves és Nógrád megyével összefüggő tervek is megvalósulhassanak. 

„kapcsoljuk  az  egri  bejátszó  stúdiónkat.”  Sok  hallgató  számára  ismerősen  zeng  ez  a 

mondat, hiszen nap mint nap elhangzik, hogy utána Heves megye életével, eseményeivel 

foglalkozó tudósítás, riport következzék. De hogy mit takar a fent idézett mondat, hogyan 

dolgozik a „ministúdió” és az ottani stáb, hogy jut el Egerből Miskolcra az anyag, azt már 

kevesen tudják. 

1977 júniusában körzeti stúdió státuszt kapott a miskolci rádió. Miután Heves megye is 

ehhez a körzethez tartozik, ekkor válhatott valósággá az a sok fórumon megfogalmazott 

elképzelés, hogy Eger is kapjon rádiót. Először a Heves megyei Művelődési Központ egy 

piciny  helyiségében  rendezkedtek  be.  Ez  volt  a  szerkesztőség,  a  stúdió  és  a  technikai 

helyiség is. 

Azután a Heves megyei  pártbizottság és az Eger város Tanácsa segítségével  a Magyar 

Rádió minden igényt kielégítő stúdiót alakított ki a Hadnagy úti lakótelepen, ahonnan már 

gyors, pontos, változatos tájékoztatást tudtak adni Heves megyéről. 

A kész riportokat  a  posta segítségével  juttatják el  Miskolcra,  úgynevezett  zenekábelen. 

Ezzel  kapcsolják  össze  a  két  stúdiót,  és  máris  indulhatnak  a  magnók,  kezdődhet  a 
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„bejátszás”.  De  ugyanezzel  az  összeköttetéssel  élőben  is  bejelentkezhetnek  egy-egy 

fontosabb eseményről. Mint ahogy tették több fórum-műsor, ünnepség alkalmával. 

Heves  megye  csaknem 120 településéről  1985-ben 1100 hír,  420 krónika,  tudósítás  és 

interjú, 280 riport, valamint 360 lapszemle hangzott el. Az információs térkép gyengeségét 

mutatja  viszont  az,  hogy  az  elhangzott  műsorok  elsősorban  Egerhez,  Gyöngyöshöz  és 

Hatvanhoz kötődnek, míg 37 településről egyetlen hangos anyag sem hangzott el. 

4. A Miskolci rádió rovatai 1960-1980.

Érdekes új műsorként jelentkezik a  „Napjaink kérdései” jegyzetsorozat, valamint egy új 

rádiós  publicisztikai  rovat,  az  „El  szeretném mondani”, amelynek  szerzője  hétről-hétre 

változik. 

1978  év  elejétől  rendszeresen  jelentkezik  a  „Gyári  belépő”  és  a  „Vendégségben  a 

brigádnál” c. adás. 

„Tíz  perc  mezőgazdaság”  címmel  új  blokkműsort  készítenek,  mely  minden  héten 

jelentkezik. 

Kísérleti  jelleggel  „Szombat  délután” címmel  korábban  25  perces  műsort  sugároznak, 

miután ez az adás jó visszhangra talál a körzet hallgatói között, alapos előmunkálatok után 

40  percre  növelik  az  adást,  megtartva  a  magazin-jelleget,  a  szombat  délutánhoz  illő 

könnyed,  de  mégis  egyértelműen  politizáló  hangvételt,  valamint  a  kulturális  zenei 

szerkesztést. 

Ezzel a műsorral 1978 január elsejétől minden szombat délután jelentkeznek. 

Rendszeressé  válnak  a  szerdai  és  a  pénteki  gazdaságpolitikai,  ill.  társadalompolitikai 

jegyzetek, melyeket a szerző újságírók saját hangjukon olvasnak fel. 

Ugyanakkor felfrissül a „Lapszemle” c. adás is, jobban mondva a közönségszolgáltatás e 

sajátos módja. A „Riporternapló” tartalmi változtatásokkal megmaradt, de az adásidőt 75 

percről 60 percre rövidítették. 
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A „Hol töltsük a hétvégét” c. szolgáltató jellegű program-ajánlatot sikeres kísérletezés után 

témákhoz  illő  zenei  szerkesztéssel,  ill.  egy-egy  konkrét  túrajavaslattal  sokoldalúan 

egészítik ki. 

A „Riporternapló” a vasárnapi műsorok fő részének bevált típusa lett. Elsősorban a belső 

munkatársakra alapozott,  az ő közreműködésükkel  készülő színes,  változatos,  tartalmas, 

könnyed magazin-műsorrá vált. 

Prózai  és  zenei  részeinek  aránya  is  egészségesen  alakult.  Jellegénél  fogva  hétről-hétre 

megújuló, változatos műsor, akár egységes témakörre, akár kötetlenül készül. 

A  „Bemutatjuk  megyénk  művészeti  együtteseit”  másfél  havonta  hétfőnként  jelentkező 

műsortípus.  Kedvező  visszhangot  váltott  ki,  jól  szolgálva  a  megyei  amatőr  művészeti 

mozgalmak segítésének és népszerűsítésének ügyét. 

Felújításra  került  1976-ban  a  korábbi  fórum  lebonyolítású  „Kérdezzen,  az  illetékesek 

válaszolnak” c. műsor. Akkor sikerült igazán jól, amikor a közönséget érdeklő témát ölelt 

fel. Egyébként ez az a műsortípus, amellyel a helyi sajtó is szívesen foglalkozik. 

Havonta  egyszer  jelentkezik  a  „Gyermekeknek,  kisiskolásoknak”. A  téli  időszakban 

hetenként, nyáron kéthetente ismétlődő szombati rovatműsor: a „Műteremben, tárlaton” és 

az „Élet-képek” c. műsor. 

A „Moderátó” c. zenés kaleidoszkóp-műsor: portrék, riportok, interjúk, helyszíni felvételek 

és lemezbemutatók a megye komolyzenei életének,  előadóinak,  oktatási intézményeinek 

aktuális  összefoglalásul,  a  komolyzene  megszerettetésére,  népszerűsítésére.  Ez  a 

műsortípus  jól  tükrözi  a  két  megye,  Borsod  és  Heves  gazdag  zenei  életét  és  zenei 

kulturáltságát. 

A „Riporternapló”-ban gyakrabban kerül elhelyezése un. tájműsor. 

Lassan  megszüntette  önmagát  a  megfakult  „Technikai  ötletek”, érdekes  újítások  c. 

ismeretterjesztő műsor. Hasznos helyi részei helyet kapnak a krónika és gazdaságpolitikai 

jellegű műsorokban, strukturális helyét pedig havonta egyszer „Időközben, munka közben” 

címmel tartalékolták. 
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1977-ben  megszűnt  az  „Emberek  a  gépek  mellett” c.  rovat  és  helyébe  léptették  új 

műsortípusként a „Vendégségben a brigádnál”. 

Szintén megszűnt a kimerült  „Városért, lakóhelyért” c. rovat és szerepét a többi műsor, 

elsősorban a Riporter Napló vette át. 

Az ifjúságnak  szánt  rétegműsor  „Fiatalokról-fiataloknak” címmel  jelentkezik  a  korábbi 

heti gyakoriság helyett kéthetenként. 

Ebben a blokkban a három megye fiatalságát, mindennapi életét mutatják be, programot 

adva a munkához, a tanuláshoz és a szabadidő eltöltéséhez. 

A „Feketén-fehéren” publicisztikával főszerezett riportműsor, a megyei közéletet, ellátást 

segítő ajánlásokkal, mely jól beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 

1977-től került bevezetésre a rendőrséggel egyetértésben, időnkénti rendszerességgel egy 

olyan  rovat,  amely  a  megye  ”Közbiztonságával” foglalkozik,  azokkal  az  ügyekkel, 

bűnesetekkel, amelyek leginkább foglalkoztatják a közvéleményt. 

Új címmel és ennek megfelelően tömörebb formában, oldottabb szerkesztéssel jelentkezik 

a  „Művelődés  és  kultúra  Borsodban” heti  adása:  a  „Kulturális  körkép”,  benne 

negyedévenként új műsortípus:  „Vendégünk X.Y. író, vagy költő és N. N. előadó vagy 

színművész.”  Előbbi  a  megyében  élő  és  alkotó,  vagy máshol  élő,  de  tevékenységével, 

származásával a megyéhez vagy a megyéhez is kapcsolódó író vagy költő, utóbbi: itteni 

művész, aki amannak műveit interpretálja. 

Valamennyi  műsortípusban,  de  elsősorban  a  körkép-blokkokban  egyre  inkább  előtérbe 

kerültek  az  ingázó,  bejáró  dolgozókkal  foglalkozó  műsorok,  mert  Borsodban  sajnos 

létszámuk igen magas. 

A  „Hétről-hétre,  hétfőn  este” c.  magazinműsor  azzal  a  céllal  jött  létre,  hogy  színes, 

érdekes, egy-egy életet  felvillantó,  epizódszerű riportokkal,  helyzeteket és fonákságokat 

megörökítő beszélgetésekkel, sok zenével hódítsa meg a közönséget. 
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Szombat  délutáni  adásukban  bevezették  az  un.  gumiszerkesztést,  a  „fáradt”  blokkokat 

felváltották  öt-hatperces,  figyelemreméltó  riportokkal,  megszólaltak  ezekben  az 

összeállításokban  művészek,  tavaszt  váró  idős  parasztemberek,  fafaragók,  mészégetők, 

elfeledett szakmák mesterei. A 35-510-es telefon pedig egy élő visszacsatolást, igazolást 

jelentett, hiszen ez a telefonvonal üzenetrögzítő segítségével éjjel-nappal élővé vált. 

Az egyik leghálásabb műsor tagadhatatlanul a „Válaszolunk hallgatóink leveleire”. 

Az  „Észak-magyarországi  képeslap”  műsor  szignálja  1981.  június  4-én,  csütörtökön 

csendült fel először. Ebbe a műsorba épült be a korábban rendszeresen jelentkező: „Amiről 

beszélni kell”,  „Kisiskolásoknak” és a „Női dolgok” is. 

A műsor a Duna-Tisza közének északi részén élő emberek mindennapjait próbálta tükrözni 

csütörtök esténként. 

A hallgatót a rádió mellé csalogatni és ott is tartani. Ez minden rádiós álma, célja. Nos, 

aszerint ki, milyen szakterületre specializálódott, keresi az új meg új lehetőségeket erre.

Szerdánként  fél  hattól  hétig  jelentkező  magazin-műsorból  sohasem  hiányzik  a 

mezőgazdaságról szóló riport sem. A szőlő- és bortermeléséről jól ismert Heves és Nógrád, 

az állattenyésztésről pedig a borsodi dombok hírei kerülnek be a programba. 

A miskolci rádió szolgáltató riportműsora a „Péntek este Észak-Magyarországon” 1981. 

június  5-én  hangzott  el  először.  Azóta  hetente  szolgálja  50  percben  a  hallgatót,  a 

legkülönbözőbb  témakörökben,  pl.  adnak  főzési  tanácsokat,  kiskerttulajdonosoknak 

ültetési ötleteket. 

A különböző jellegű összeállításoknál az elhangzó riportok tartalmához és hangulatához 

igazodva  készül  egy-egy  műsor  zenei  anyaga.  A  „Hétről-hétre,  hétfőn  este”  és  a 

csütörtökön  hallható  „A  Tiszától  a  Dunáig” című  magazinműsorokban  inkább  a 

szórakoztató jelleg dominál, míg a „Péntek este, Észak-Magyarországon” című szolgáltató 

jellegű  összeállításukban a  körzetünkhöz tartozó  városok és  kisebb települések  jelentős 

zenei eseményeire hívják fel a hallgatók figyelmét. 

A „Fiatalok zenés találkozója”, mely keddi napokon jelentkezett, hosszú éveken keresztül 

a fiatalok legnépszerűbb popműsora volt. 
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A  „Zenedoboz” egy élő zenei vetélkedő,  ahol három kérdés hangzik el  és a 35-510-es 

telefonon mondhatják meg a hallgatók a helyes választ, az adás ideje alatt.

A komolyzenei összeállítások általában szerdai napokon kerülnek programba. 

A szombat és vasárnap reggeli műsorok zenei anyagát a hallgatók állítják össze telefonon, 

kívánságaikkal. 

„Visszapillantó”…  hangzik  fel  a  szignál  minden  héten  a  szombati  adásban.  Azokra 

gondolva született meg az adás, akik nem tudnak egész héten rendszeresen rádiót hallgatni. 

Így a hét legfontosabb eseményeiről készült riportokat, tudósításokat, interjúkat rövidített 

formában megismétlik részükre. 

Mindig más munkatárs készíti az összeállítást, körforgásban, hogy ne váljon megszokottá, 

egy ember stílusát hordozóvá a műsor. 

Havonta  egyszer  25  perces  önálló  blokkműsorral  jelentkeznek  a  miskolci  rádiósok  a 

budapesti  műsorokban  is.  Heti  terv  alapján  4-5  külön  programot  adnak  a  Reggeli 

Krónikában, a Déli Krónikában, az Esti Magazinban és az Útközben tájékoztató műsorban. 

Kísérleti jelleggel indítják be 1978-79-ben a dokumentum műsorok készítését. 

A stúdió heti műsorterve megjelenik az Észak-Magyarország c. regionális napilapban. A 

miskolci stúdió helyiség gondjai még ekkor sem enyhülnek igazán, az egri stúdió viszont 

egy 70 négyzetméter alapterületű irodahelyiséget kap. 

További technikai problémaként jelentkezik az adóállomás teljesítményének növelése, a 

lehetőség szerinti URH láncra való kapcsolódás.

1977-ben  nyugdíjba  vonult  a  stúdió  vezetője,  Gyárfás  Imre,  az  új  vezető:  Paulovits 

Ágoston, aki a ’90-es évek elejéig állt a miskolci stúdió élén. 
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Az  utánpótlás  biztosítására  1978.  november  15-től  megkezdi  munkáját  az  újságíró-

rádióriporter stúdió, melybe pályázat alapján iskoláznak be, az újságírás és a rádiózás iránt 

érdeklődő fiatalokat. 

Ugyancsak az utánpótlást szeretnék biztosítani azzal, hogy munkakapcsolatot létesítenek a 

két megyében lévő egyetemi és főiskolai stúdiókkal. 

1978 januártól naprakész adástérképen kísérik figyelemmel az adásokat, hogy eltűnjenek a 

rádiózásban még meglévő fehér foltok,  más oldalról  pedig azért,  hogy egy-egy divatos 

városból vagy üzemből ne kerüljön adásba érdemtelenül sok rádiós anyag az éterbe. 

1982-ben a stúdió munkáját a következő dokumentumok alapján köteles végezni:

1. Végrehajtó Bizottság 1975. november 12-i határozata.

2. A  Magyar  Rádió  Elnöksége  1978.  január  11-i  határozata  a  vidéki  stúdiók 

helyzetéről és a rövid távú fejlesztés feladatairól. 

3. MSZMP B.A.Z. m. VB 1982. augusztus 17-i határozata a Magyar Rádió Miskolci 

Körzeti- és Nemzetiségi Szerkesztőségének munkájáról és további feladatairól.

A fenti dokumentumokban megjelölt feladatok végrehajtását a VB folyamatosan ellenőrzi 

és számon kéri. 

1982-ben a névleges és valóságos hallgatótábor megnégyszereződik. 

Erősödik  a  belpolitikai  rádiózás,  amely  azt  jelenti,  hogy  országos  és  helyi  vezetőktől 

egyaránt kérnek válaszokat a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdésekre. 

„Válaszolunk hallgatóinknak” c műsorban a legkényesebb kérdésekre is választ keresnek a 

rádió munkatársai. 

Az éjjel-nappal üzemelő telefonvonal és üzenetrögzítő különösen segíti az ilyenfajta rádiós 

tevékenységet. Mint nemzetiségi szerkesztőség, műsoraikkal ápolják a szlovák kisebbség 

anyanyelvi kultúráját, hagyományaik őrzését, az egy hazában több nemzetiség gondolatát, 

- betöltve a híd szerepét is. 
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„Index” címen  új  30  perces  gazdaságpolitikai  műsor  indul,  amely  elsősorban  a 

megváltozott helyzetű kohászat, bányászat, vegyipar, stb. problémáival foglalkozik, tehát 

azokkal a kérdésekkel, amelyek a megye munkás-lakosságát leginkább foglalkoztatják. 

A testvérvárosi kapcsolat bővül a besztercebányai rádióval. 

Borsod, Heves megye mellett már Nógrád területére is szórják a műsort, de szükségesnek 

látszanék Salgótarjánban is létrehozni egy bejátszó stúdiót. 

Fokozatosan  bővül  az  elemző,  orientáló,  de  feltétlenül  közérthető  műsorok  aránya,  pl. 

„Index”, gyakoribbá válnak a stúdió-vendégek. 

A krónika műsorok átszerkesztésre kerültek:

5 perces hírblokk

15 perces krónika

30 perces információs, zenés összeállítás (elsőként a vidéki stúdiók közül)

35 perces Tiszától a Dunáig színes, zenés magazin, csütörtöki napokon

55 perces zenés szolgáltató műsor pénteki napon 

Hétfő esténként zenés összeállítás

Szombat és vasárnap már reggeli műsor is készül.

Hosszú évek után megoldódott a miskolci rádió elhelyezése. Kialakult az adóhálózat. A 

miskolci, a tokaji és a kékesi URH adón történő műsorszórással valóban megteremtődött a 

körzeti  jelleg  feltétele.  Felépült  a  II-es  számú  stúdió,  elkészült  a  stúdiórendszer 

légkondicionálása, a végrehajtott műszaki fejlesztés pedig, a követelményeknek megfelelő 

feltételeket teremtettek a műsorkészítés technikájához. 

Jelentősen növekedett a miskolci rádió műsorideje. Hallgatói igények alapján, elsőként a 

vidéki rádiók közül áttértek a hétvégi reggeli műsorok készítésére, vasárnaponként pedig 

az osztott adásra. 

Többszöröse lett a miskolci rádió által készített műsorok sugárzása a központi adókon is:

1981-ben 134 1982 első felében 74 önálló jelentkezés és számos bedolgozás történt. 
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5. A Miskolci Rádió hallgatótábora

1985. novemberében készült egy felmérés a Magyar Rádió Körzeti és Nemzetiségi Adások 

Főszerkesztőségének a felkérésére. 

A miskolci rádió által ellátott három megyében 600 fős reprezentatív vizsgálat történt. A 

népesség  arányának  megfelelően  a  mintába  tartozó  felnőttek  56,8%-a  (341 fő)  Borsod 

megyében lakik (közülük 89 fő, 14,8% Miskolcon), 25,7%-a (154 fő) Hevesben (közülük 

25  fő,  4,2%  Egerben)  és  17,5%-a  (105  fő)  Nógrádban  (közülük  20  fő,  3,3% 

Salgótarjánban).

A miskolci rádió vételkörzete URH sávon igen kiterjedt. A három északi megyén kívül 

még vehető az adás Hajdúban és Szabolcs-Szatmárban is  számos helyen,  sőt a főváros 

magasabban fekvő kerületeiben is. 

Az észak-magyarországiak 85 %-a naponta hallgat rádiót, 62%-uk naponta többször is. 

A naponta rádiózók közül majdnem mindenki, 82 % hallgatja a reggeli műsort, mégpedig 

kétharmad  részben  a  Kossuth  adó  műsorát,  egyharmad  részben  a  Petőfiét.  A 

megkérdezetteknek  több,  mint  a  fele  (55%)  hallgatja  a  rádiót  kora  délután.  Ebben  a 

napszakban a Petőfi műsora a népszerűbb (38%), a Kossuth adót ekkor csak 16% hallgatja. 

A miskolci rádió hallgatottsága az ellátási körzetben (1985):

Naponta 10,7

Hetente többször 20,2

Hetente egyszer 12,2

Ritkábban   7,7

Összesen: 50,7

Nem hallgatja: 49,3

          100,0
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Az ellátási  körzetben  tehát  minden második ember  hallgatja  a körzeti  rádiót.  De ez az 

arány messze alatta marad azoknak az értékeknek, amelyeket Győr-Sopronban, Szabolcs-

Szatmárban és Szolnok megyében tapasztaltak. 

A miskolci rádió ellátási körzetében meglepően sokan (16%) hallgatják más körzeti rádiók 

műsorait. Legtöbben (11,5%) a nyíregyházi adást. 

A miskolci rádió hallgatottsága a hét egyes napjain, a hallgatók százalékában (1985):

Minden héten Havonta  2-3-

szor

Ritkábban  vagy 

sohasem

N =

Hétfőnként 37 30 33 304
Hétközben 

(kedd-csütörtök)

28 33 39 304

Péntekenként 23 29 48 304
Szombatonként 37 24 39 304
Vasárnap 

délelőtt

40 21 39 304

Vasárnap este 18 16 66 304

A nem-hallgatók 73 %-a említett valamilyen indokot. Több mint egyharmaduk (35,5%) 

említett  valamilyen  technikai  okot,  de  csak  egynegyedük  az,  aki  kizárólag  technikai 

okokból nem hallgatja az adást. 

Időhiányra 22% hivatkozik.
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A Miskolci Rádió hallgatottsága az egyes idősávokban a rendszeres 
hallgatók körében
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A miskolci rádió hallgatóinak kedvelt műsora (1985):
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Hírek 25,7

Riport, magazin 31,3

Egyéb próza 11,2

Sport   6,9

Könnyűzene   7,9

Magyar nóta   5,3

Komolyzene   1,6

„Zene” általában 25,3

A körzeti rádiót hallgatók egyharmada ismer legalább egy személyt név szerint a miskolci 

rádió munkatársai közül, 15 % többet is.

Az Észak-magyarországi  Krónikát  pl.  32% dicsérte  és  kiemelte  a  műsor  érdekességét, 

változatosságát. 

Ugyanakkor a rádióhallgatók 9%-a bírálta a helyi tájékoztatást a krónikában. 

A megkérdezettek 46%-a úgy nyilatkozott,  hogy érdekli  a sport.  Tőlük kérdezték meg, 

hogy  miként  vélekednek  a  miskolci  rádió  sportműsorairól.  70%  pozitív  véleményt 

mondott, 20% vegyes véleménnyel volt, s 10% szidta a sportadásokat.

A zenei műsorokról a rádióhallgatók 61%-a nyilatkozott kedvezően, 26% jót is, rosszat is 

mondott a körzeti rádió műsorának zenei részéről. 

A hallgatóknak csupán 7%-a mondott egyértelműen negatív ítéletet. 

154



A rendszerváltás,  a szovjet  csapatok kivonulásával  felszabaduló  frekvenciák,  az  azokra 

kiírt pályázatok, sőt többször is kiírt pályázatok, a Médiatörvény megjelenése alapvetően 

átrajzolta Miskolc város, sőt a megye rádiós térképét. 

A Miskolci Rádió mellett új rádiók jelentek meg kábelen, de sugárzott frekvencián is. 

Ha vázlatosan  is,  de át  kell  tekinteni  ezeknek a rádióknak is  a rövid történetét,  hiszen 

mindenképpen  jelentős  hatással  voltak  a  Miskolci  Rádió  működésére,  műsorszerkezet 

változásaira és a hallgatók rádióhallgatási szokásainak változására. 

III. City Rádió

A  frekvencia-moratórium  és  a  magánrádiók  léte  (vagy  nem  léte)  egy  szálon  fut  a 

„legeslegújabbkori” magyar történelemben.

A  miskolci  City  Rádió  története  1993  végén  kezdődik,  ’93  novemberében  ideiglenes 

engedéllyel  és  kölcsönkapott  felszereléssel  indultak.  A  stáb  nagy  része  lelkes  fiatal 

egyetemistákból  verbuválódott,  s  műsoraikkal  alighanem  osztatlan  sikert  arattak 

hallgatóságuk körében. Az első adást ’94 januárjában még három napig folytathatták, ez 

azonban a gyenge vételi lehetőségek miatt már nem sikerült olyan jóra, mint az előzőek. 

Nehézségeiket  jól  mutatja,  hogy  a  sugárzáshoz  szükséges  antennákat  éjjel,  kalandos 

körülmények között szerelték fel egy Széchenyi utcai ház tetejére. A bürokrácia azonban 

újabb  akadályokat  gördített  a  City  rádiósai  elé:  módosultak  az  ügyintézési  határidők, 

kötelezővé  lett,  hogy  30  napot  várni  kell  két  ideiglenes  engedély  kérelmezése  között, 

ugyanazon társulás pedig nem indíthatott újabb adást, csak 40 nap elteltével…

’94. november 25-én újra felcsendülhetett a City-szignál a miskolci éterben, Így egészen 

december végéig napi 24 órában készíthették műsoraikat. Szilveszteri műsorukat azonban 

– engedély hiányában – már nem hallhattuk. A rádió történetének következő dátuma 1995. 

február 10. Azóta ismét sugároz a City Rádió, igaz továbbra is ideiglenesen, de kihasználva 

minden adott  törvényes  lehetőséget.  1996. december  12-től  folyamatosan  sugározhatják 

műsoraikat naponta 12 órában, délelőtt 10-től este 10 óráig.

E kereskedelmi  rádióállomás  célját  úgy határozták  meg:  a  megyeszékhely  és  környéke 

közönségét egy új zenei adással szeretnék kiszolgálni, méghozzá „a legprofesszionálisabb 

szinten”.  Amerikai  és  európai  tanfolyamokat  végzett,  több  éves  rádiós  tapasztalattal 
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rendelkező  munkatársakból  álló  gárdát  alakítottak  ki,  kizárólag  képzett,  felsőfokú 

végzettséggel és nyelvtudással rendelkező műsorvezetők szólalnak meg az „éterben”. 

A City Rádió – országos zenei tesztelések, hallgatottsági felmérések alapján állította össze 

azt a listát, melyből nap mint nap a lejátszandó számokat válogatják, ettől remélték egy 

harmonikus zenei koncepció megvalósítását. 

Rugalmasság és hatékony reklámszervezés – így jellemezték marketingmunkájukat a stáb 

vezetői.  Ha  kevesebb  hallgatóhoz  is  jut  el  műsoruk,  a  hirdetési  áraikat  is  ennek 

megfelelően alacsonyabban tudják kalkulálni. A közönséget érdeklő lényeget így foglalták 

össze: „Tervünk, hogy hallgató centrikus szórakoztató műsorokat állítsunk össze, s ezáltal 

hallgatottságunk folyamatosan növekedjen.”

A miskolci City rádió közszolgálati jellegű is. A nap 24 órájában vannak adásban, sok-sok 

zenével,  1998-tól  már reggel 7-től  este 6 óráig óránként jelentkeznek hírekkel,  időjárás 

jelentéssel, közlekedéssel és sporttal. Fokozott szerepet kapnak a helyi hírek, aktualitások, 

hiszen  a  helyi  rádiók  csak  abban  az  esetben  vehetik  fel  a  versenyt  az  országos 

médiumokkal,  ha  fokozottan  odafigyelnek  a  eseményekre,  és  pontosan,  naprakészen 

tudósítanak  azokról.  Természetesen  a  zenei  állomány  is  nagymértékben  tud  segíteni 

felvenni a versenyt az országos rádiókkal.

Napi  három  alkalommal  telefonos  játék.  Naponta  slágerlista,  vasárnap  kivételével 

mindennap  slágerlistás  kívánságműsor,  esténként  zenés  riportok,  szombatonként 

újdonságok, vasárnaponként DJ., hétfőn és csütörtökön 1-1 órában alternatív zene, kedden, 

szerdán és vasárnap est 2-2 óra rock. Ez a City rádió műsorszerkezete és műsorkínálata.

VI. T-Rádió

A T-Rádió 1995. szeptember elsején kezdte meg adását helyi, kereskedelmi rádióként. A 

műsoridő  tizenkét  órás,  este  tíz  órától  délelőtt  tízig  tart.  Mintegy  80-90  kilométeres 

körzetben  fogható  a  műsoruk,  így  nem  csak  Miskolcon,  a  környező  városokban  és 

településeken  foghatók,  hanem  szinte  B.-A.-Z.  megye  egész  területén.  Ebben  az 

időszakban más, helyi kereskedelmi rádió ezt nem mondhatja el magáról.
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Két  részre  különül  el  a  műsoridő.  Egyrészt  a  könnyed  és  szórakoztató  éjszakai 

programokra.  Ezek reggel 5 óráig tartanak.  Másrészt a reggeli  adásra, amelyek teljesen 

más  jellegűek,  szerkezetűek  az  estihez  képest.  A  hallgatók  nagyon  szeretik  az 

ébresztőműsorokat. Ezekbe sok-sok vidámságot, játékot csempésznek, de helyet kapnak itt 

aznapi hírek, ajánlatok is. Hetente néhány alkalommal a nap vendégeként olyan embereket 

hívnak meg, akivel a város aktuális gondjaival kapcsolatban beszélgetnek.

A hajnali sáv egy órától ötig tart. Itt az ifjú rádiós tehetségeknek adnak lehetőséget arra, 

hogy kipróbálják a rádiós szakmát. Hasonlóan összeszokott fiatal csapat ez, mint a „nagy” 

rádiósok, akiké a nap többi részében a főszerep.

A reggel öt órától tíz óráig hallható T-MA-ban a helyi információk, ismeretek és persze a 

zene dominál.  A reggeli  műsorkoncepció  összeállításakor  figyelembe vették az időpont 

sajátosságait  és  a  hallgatói  igényeket.  Az  elemzések  és  a  közvéleménykutatások 

eredményeiből  kitűnik,  hogy  ebben  az  időszakban  hallgatják  leginkább  a  T-Rádiót. 

Tekintettel arra, hogy reggel öt és kilenc óra között ébred a város, ekkor indulnak iskolába, 

munkába  az  emberek,  ilyenkor  a  helyi  aktuális,  közéleti  információk,  programok, 

megyénket  érintő  időjárási  és  közlekedési  információk  alkotják  a  műsor  gerincét.  Sok 

hirdető azonban – valószínűleg helytelen közvélemény-kutatási  adatokra támaszkodva – 

még nem fedezte fel, hogy a reggeli sáv sokkal hallgatottabb, mint bármely más időpont…

A  hírblokkok  eltérően  más  rádióállomásoktól  nem  egészkor,  hanem  öt  perccel  előtte 

kezdődnek, így elsőként számolhatnak be minden történésről. Büszkék arra, hogy a helyi 

kereskedelmi állomások közül egyedülálló módon naponta kétszer, reggel fél nyolckor, és 

éjjel tizenegykor BBC híreket sugároznak a külföldi eseményekről. Abban is kivételesek, 

hogy komoly számítógépes apparáttal rendelkeznek – szinte minden mozzanatot gépeken 

keresztül  irányítanak.  A zeneszámokat  előre  töltik  be  a  komputerbe.  Igyekeznek olyan 

számokat  kiválasztani,  amelyek  között  mindenki  megtalálhatja  a  maga  ízlésének 

megfelelőt. 

Az  esti  műsorok  szerkesztésénél  a  könnyedségre  és  a  szórakoztatásra  törekednek. 

Gondolnak  a  rossz  alvókra  és  azokra,  akik  ebben  az  időszakban  is  munkahelyükön 

dolgoznak.  Ezért  különböző  témákban  –  aktuális  közéleti  kérdésekben,  vagy  érdekes 

ember bemutatásával – szólnak a hallgatókhoz, akik véleményükkel tovább gazdagíthatják 
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a műsort. Az esti programok közül néhány: békítőshow, mozi- és videóajánló, könnyűzenei 

ismertető,  kívánságműsor,  éjszakai  csevely.  Hétvégenként  igyekeznek  tippeket  is  adni 

azoknak, akik nem döntötték el,  hogy milyen programot válasszanak. Főleg szombaton, 

amikor a rádió egyben buliindító szerepet is betölt. 

A könnyed hangulat közepette azonban még mindig helyet kap a komolyság is: a drog, az 

alkohol  veszélyessége  éppúgy szóba kerültek  már  az ilyen  adások alkalmával,  mint  az 

elhelyezkedés,  az  iskolai  vagy  jogi  gondok.  A  közeljövőben  beindul  a  rádió 

jogsegélyrovata  is.  Itt  bárki,  bármilyen  problémával  kapcsolatban  tanácsot  kaphat,  ha 

levélben,  üzenetrögzítőn  vagy  élő  adásban  megosztja  dolgait  a  stábbal  és  más 

rádióhallgatókkal.

A hétvégék már más struktúra szerint  alakulnak.  Szombat  délelőtt  a  város és a megye 

sportéletét mutatják be. Az aktuális helyi programok, kulturális, napi hírek mellett helyi 

sporthírekkel.  Stúdióbeszélgetésekkel,  érdekes,  színes  információkkal  igyekszenek 

kielégíteni az adáskörzet sportszerető közönségének igényei. 

Vasárnap a rádió reggel  hattól  kilenc óráig a háztartás,  az  egészségügy,  a kultúra  és a 

tanulás  témaköreiben  ad  hasznos  és  praktikus  információkat.  Ezt  követően  fél  órában 

horgászmagazin jelentkezik. 

A  reggeli  műsorok  zenei  arculatát  elsősorban  a  hetvenes  nyolcvanas  évek  pop  és 

rockzenéjére építjük. Emellett természetesen a napi aktualitások is helyet kapnak. Az este 

elhangzó zenék műfaját elsősorban a műsorok hangulata és témája határozza meg. Ebbe a 

sávba  kerülnek  a  fiatalabb  korosztályoknak  szánt  dance-floor  és  diszkó  kategóriába 

sorolható dalok, valamint rétegzenék. Zenei mottójuk: „a világ slágerei egyesüljenek itt 

minden reggel, hogy Ön könnyebben ébredjen fel!”
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V. NonStop Rádió

Észak-Magyarország térségében 1994. júniusában szólalt meg először a NonStop Rádió, a 

térség első magánrádiója. 

Szól a rádió – ezzel a Lokomotív GT örökzölddel indította útjára mozdonyát a NonStop 

Rádió  Miskolcon.  A  pontban  10  órakor  megszólaló  zene  korszakot  is  nyitott,  hiszen 

szűkebb pátriánkban először szólalhatott meg egy kereskedelmi magánrádió. 

A Miskolci  Rádió közszolgálati  rádió voltából adódóan egészen más felépítésű,  mint  a 

kereskedelmi  rádiók,  a  Juventus  és  a  Danubius  pedig  országos  vagy  félországos 

kiterjedésű.

5 hírből 2-3 mindig helyi vonatkozású a Nonstopnál, az országos és külföldi hírek közül 

erősen válogatnak.  A Kossuth-  és  Petőfi-rádióból  pontosan  értesülhetnek  a  hallgatók  a 

hazai  és  külföldi  eseményekről,  ezért  nekik  a  helyi  hírekre  kell  koncentrálniuk. 

Publicisztikai  műfajnak  csak  egy  válfaja  található  meg  náluk:  a  jegyzet.  Használnak 

viszont riportot. Ez egy pozitív rádió, nem akarják senkiről lerántani a leplet, nem akarnak 

senkit  megbélyegezni,  nem  foglalkoznak  kompromittáló,  kényes  ügyekkel.  Tényeket 

közölnek,  hiszen  éppen  eléggé  sok  negatív  információval  szembesül  nap  mint  nap  a 

hallgató, ezért szeretnének a Nonstopból derűs hangulatot „sugározni”.

Az élő- és a rögzített  adások: az arány erősen eltolódik az élő adások javára,  hiszen a 

rádiónál  nincs  frissebb  médium.  Vannak  rögzített  adásaik  is,  melyeket  egy  modern 

technikával felszerelt stúdióban készítenek.

Hirdetésekből  tartják  fenn magukat.  Tartottak  nagyobb  áruháznak önálló  reklám-napot. 

Nemcsak a fiataloknak, hanem a középrétegnek is szólnak, hiszen a középréteg tölti be a 

gazdasági életben azt a pozíciót, ami kereskedelmi szempontból a legfontosabb. 

Alaptörekvésük, hogy a hallgatók legalább 80 százalékának elfogadható legyen az a zene, 

amit játszanak. 

Hallgatósági szokások: a legtöbben délután 3-tól 6-ig rádióznak. 

Reggel nagyon megoszlik a hallgatottság a Kossuth-, Petőfi- és a miskolci rádiók között, 

hiszen reggel  innen szerzik az információkat  az emberek.  Napközben azonban – a déli 

időszak kivételével, hiszen a Déli Krónika az egyik leghallgatottabb műsor -, a Nonstop 

Rádiót hallgatják a legtöbben.
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Szlogen: potenciálisan több mint egy millióan hallgatnak bennünket. 

A gyöngyösi Dió-rádióval 1996. április óta dolgoznak együtt. 

A Nonstop rádióban eleinte  volt a sztárkorszak, amikor is Zalatnai Cini,  Som Lajos és 

mások szóltak a rádióból, majd gyorsan felnőttek mellettük a helyi sztárok is, s már-már 

azt  hihettük,  hogy diszkórádió lesz a Nonstopból,  mikor  is  jött  a következő állomás,  a 

kamaszkor  vége.  Hangot  és  műsoridőt  kapott  a  gazdaság,  a  várospolitika,  igényesebb 

zenék szólaltak meg a leghallgatottabb időszakokban is, s ami talán a leglátványosabban 

jelezte e változásokat: a Vén Teenager party osztatlan sikere sokakat toborzott a Nonstop 

hívei közé a 30-asok, 40-esek, 50-esek korosztályából. Maradtak azért az egész fiataloknak 

szóló  rendezvények,  akciók  is,  mert  úgy  tűnt,  ez  a  12  óra  elegendő  ahhoz,  hogy 

megférjenek egymás mellett a nemzedékek is. 

Érdekes és egyedülálló kezdeményezést indított el a Nonstop és a kassai Top rádió 1995 

őszén:

Nonstop és kassai Top, vagyis: NONS-TOP

A  két  rádió  együttműködése  1996.  őszétől  kezdődött,  amikor  a  kassaiak  a  Nonstop 

frekvenciáján  adtak  szlovákul,  kint  Kassán  pedig  a  miskolciak  magyarul.  Az akciónak 

mindkét  országban  komoly  visszhangja  volt.  A  magyar  Művelődési  Minisztérium 

pályázatán  már  közösen,  NONS-TOP  néven  indult  a  két  cég,  hogy  elnyerjenek  egy 

rádiófrekvenciát,  amelyen  mindennapossá  tehetik  a  hasonló  műsorokat:  hogy  többféle 

műfajban igazi rádiózást alakítsanak ki. A szlovák nyelvű közhasznú információknak nagy 

hasznát  vehetik  a hozzánk látogató szlovákok és fordítva is.  Például:  hol van forgalmi 

dugó, milyenek a szállodai árak, és így tovább. Déli 12-től este 8-ig övék az éter bizonyos 

hullámsávja. 

1998 márciustól új műsorrenddel jelentkezett a miskolci Nonstop Rádió. A jelszó „vissza a 

gyökerekhez”,  azaz  a  Sztársáv  időtartama  növekszik  és  az  eddigieknél  is  több  ismert 

fővárosi műsorvezető ül majd a mikrofon mögé délutánonként. Az új műsorrend szlogenje 
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„Helyben  vagyunk!”.  Egy külön  Nonstop-stáb  időnként  külső  (miskolci)  helyszínekről 

jelentkezik  be,  az  utca  emberét  megszólaltatva  helyi  aktualitást  nyújt  a  felvetődő 

témákhoz. 

A Nonstop Rádió délelőtti  műsorában továbbra is a magazinok játsszák a főszerepet,  a 

késő  este  továbbra  is  a  fiataloknak  szól.  A 13-tól  18  óráig  tartó  délutáni  Sztársávban 

azonban országos hírű személyiségek ülnek a műsorvezetői székbe. Hétfőn délutánonként 

Csűrös Csilla állandó műsora jelentkezik, amelynek szlogenje a következő: női témákról 

női érzékenységgel. Keddenként Kacagány címmel Nádas György műsora hallható, amely 

egyben az ország első és mind ez ideig egyetlen kabaré-kívánságműsora. A hallgatók egy 

automata üzenetrögzítő segítségével kérhetnek kabarészámokat,  amelyeket  az egy héttel 

későbbi műsorban meghallgathatnak.  Nádas György mindezeken túl  olyan humoristákat 

hívott beszélgetőpartnernek, mint Hofi Géza, vagy Boncz Géza. A szerda délután Orosz 

Gáboré és a mozié, a filmé, a könnyűzenéé, valamint a hanglemezgyártóké a stúdió. 

Csütörtökönként Jeszenszky Zsolt „lakja be” a Nonstop Rádió stúdióját, műsorát hazai és 

külföldi  könnyűzenei  sztárokkal  készült  interjúkkal  megspékelve  Nem  nagyon  kell 

bemutatni a hallgatóknak Mr. Rozsdát, alias Lerch Ferencet, akit sokan kedvelnek, sokan 

elutasítanak, de egyben mindkét tábor megegyezik: hallgatják. Szombatonként jelentkezik 

ismét Ditman András, aki jó néhány vállalkozó kedvű rádióhallgatót „vert át” igen-nem 

játékával.  Igazi  sziesztát  ígér  Turgyán  Tamás  vasárnap  délutánra,  olyat,  ami  mellett 

nyugodtan ki lehet heverni a vasárnapi ebéd okozta fáradalmakat. 

Újdonság  még  a  Nonstop  Rádió  műsorrendjében,  hogy  új  időpontban,  hetente  két 

alkalommal jelentkezik az igen nagy népszerűségnek örvendő Sportszelet adása. Pénteken 

délelőtt  10  és  délután  1 óra  között  amolyan  hétvégi  beharangozóval  jelentkezik  Veres 

László  műsorvezető,  vasárnaponként  este  7  és  11  óra  között  pedig  a  legfrissebb 

sporteredmények közlése mellett már a hétvége sportját is mérlegre teszik. 
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1. Hallgatottsági elemzés 1996

1996. február 25-től március 5-ig Miskolcon 250 (15 éven felüli)  állampolgárt  kerestek 

meg  a  kérdezőbiztosok.  Az  adáskörzethez  tartozó  településeken  ugyancsak  250-en 

válaszoltak a telefonon feltett kérdésekre. 

A legfontosabb kérdés volt, hogy milyen a Nonstop rádió hallgatottsága, összehasonlítva 

az  adáskörzetben  fogható  országos  és  regionális,  illetve  helyi  rádiókéval.  A  felmérés 

szerint  a  Nonstop  Rádió  igen  magas,  65  %-os  hallgatottsággal  bír  Miskolcon  és  az 

adáskörzet  többi  településén.  Összehasonlításul:  a  Petőfi  Rádió  63,   a  Kossuth  61,  a 

Magyar Rádió Miskolci Körzeti Stúdiójának reggeli adása 48,2, az időközben megszűnt 

Rademis 20 %-os hallgatottságot tudhat magáénak a miskolci lakosok körében.

Életkor, iskolai végzettség és foglalkozás szerint vizsgálva a hallgatóságot, a felmérés azt 

mutatja, hogy a Nonstop a fiatal korosztályhoz tartozók, ezen belül is a férfiak körében a 

legnépszerűbb.  Kiugróan  magas  a  hallgatottság,  a  tanulóifjúság  és  a  szellemi 

foglalkozásúak között, de szép számmal képviseltetik magukat a vállalkozók és a vezetői 

réteghez tartozók is. 

A vételi lehetőség Miskolcon az avasi lakótelepen a legjobb (90 %), a város egész területén 

átlagosan 50-70 % között  ingadozik. Csak kevés olyan terület  van, mint például Felső-

Hámor, ahol csupán 40 % ez a mutató. Az adáskörzethez tartozó más települések közül 

számos olyan van (pl.: Tarcal, Tállya, Szerencs, Emőd, Mályi) ahol éppen olyan jól lehet 

venni a Nonstop Rádió műsorát, mint a már említett miskolci lakótelepen. 

Arra a kérdésre, hogy mennyi időt töltenek átlagosan a Nonstop Rádió hallgatásával – azok 

közül,  aki tudja fogni és hallgatja is  – minden második válaszadó azt  válaszolta,  hogy 

naponta  legalább  két  órát,  vagy  ennél  többet  áldoz  kedvenc  műsorai  hallgatására.  A 

miskolci  lakosok 25-30 %-a  úgy nyilatkozott,  hogy hét  közben és  hét  végén is  szinte 

folyamatosan  hallgatja  Nonstop Rádiót.  Legtöbben csak a  hírekre  kapcsolnak  át  egyéb 

adókra,  ekkor esik  vissza a hallgatottság,  de nem olyan  mértékben,  mint  az előzetesen 

feltételezhető  volt.  (Erre  a  feltételezésre  egyébként  az  adott  alapot,  hogy  a  Nonstop 
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szerkesztősége lényegesen rövidebb hírblokkokat készít, mint az országos adók, vagy akár 

a  rádió  körzeti  stúdiója.)  A  délelőtti,  délutáni,  illetve  esti  hallgatottsági  mutatókat 

összevetve,  a  vizsgálat  megállapította:  hétvégi  napokon  a  délutáni  adások  a 

leghallgatottabbak, hét közben viszont nem mutat lényeges eltérést a délelőtti és a délutáni 

rádiózás  átlagos  időtartama.  Az  esti  órákban  azonban  viszonylag  kevesen  kötődnek  a 

Nonstop  Rádióhoz.  Érdekes  adat:  viszonylag  sokan  a  rádiót  hallgatók  egyharmada 

nyilatkozott  úgy,  hogy  utazás  közben  rendszeresen  hallgatja  a  Nonstop  adását 

gépkocsijában.

Aki  rendszeresen  hallgatja  a  Nonstop  adásait,  aligha  lepődik  meg  rajta,  hogy  a 

legnépszerűbb  műsorok  közé  a  zenei  blokkokat  sorolják  a  hallgatók.  Ezzel  szemben 

például a Kossuth Rádióban a különböző hírműsorok viszik a prímet. A friss, fiatalokra 

hangolt  zenei  programok mellett  azonban szívesen hallgatják  a  Nonstop  barátai  az  élő 

adásokat, riportokat, információs és tájékoztató jellegű műsorokat is. Hívei vannak a helyi 

jellegű gazdasági, történeti tájékoztató jellegű adásoknak is. Ami tetszik, abból még többet 

kívánnak a hallgatók: szívesen fogadnának még több zenei és szórakoztató jellegű műsort. 

Emellett  azonban  –  mutatják  a  kívánságok  –  célszerűnek  látszik  tovább  bővíteni  a 

sportadásokat,  csakúgy  mint  a  hallgatók  szűkebb  pátriájának  életével  kapcsolatos 

információs  és  más  műsorokat.  Az sem rendkívüli,  hogy eltér  az  igénye  a  különböző 

korosztályokhoz tartozó hallgatóknak. A legfiatalabbak szívesen vennék, ha az eddiginél is 

több lenne a zenés, színes, magazinos műsor. A középkorúak azonban úgy vélekednek, 

hogy jó  lenne,  ha  tovább  nőne  a  hírek,  hirdetések,  riportműsorok  mennyisége,  akár  a 

magazinos adások rovására. 

Lévén  a  Nonstop  kereskedelmi  rádió,  különös  figyelmet  érdemel  a  vizsgálat  ama 

megállapítása, hogy a két évvel ezelőttihez viszonyítva jelentősen nőtt azoknak az aránya, 

akik kifejezetten igénylik a helyi hirdetéseket. (A hallgatók 14 %-a fogalmazta meg ezt a 

kívánságot.)  Miskolcon a  hallgatók  62,  illetve  az  adáskörzet  többi  településén  72  %-a 

rendszeresen hallgatja a hirdetéseket, 16-17 %-uk azonban csak akkor figyel oda, ha venni 

vagy eladni kíván valamit.

Pozitív irányban változott a hallgatók véleménye a Nonstop műsorainak színvonaláról is. 

Amíg  1994-ben  a  megkérdezettek  76  %-a,  most  81  %-a  ítélte  jónak  a  műsorokat. 

Mindössze 4 % nyilatkozott úgy, hogy esett a színvonal. 
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A  hallgatók  elsöprő  többsége  egyetértett  abban  is,  hogy  kifejezetten  jó  az  adások 

hangminősége,  így  kitűnően  élvezhetők  a  zenei  műsorok.  A  rendszeresen  hallgatott 

műsorok  közül  igen  magas  a  tetszési  indexe  egyebek  között  a  telefonos 

kívánságműsoroknak,  a  „Nonstop  DJ  Top  20”-nak  és  a  Zene-zónának.  Az  országosan 

ismert  Nádas  György,  mint  műsorvezető  most  is  a  legnépszerűbbek  közé  tartozik,  de 

felnőttek mellé a rádió „fiataljai”, így például Orosz Gábor és Szűcs László. A szívesen 

hallgatott műsorvezetők közé tartozik Som Lajos is. 

Összegezve a vizsgálat legfontosabb megállapításait, azt lehet elmondani, hogy létrejötte 

óta jelentősen nőtt a Nonstop Rádió hallgatottsága, hívei általában elégedettek a kialakított 

műsorstruktúrával,  ám  a  szerkesztőségnek  továbbra  is  vigyáznia  kell  arra  a  kényes 

egyensúlyra, ami az egészen fiatal és középkorú hallgatók ízlésvilága, igénye között van. 

Sztár FM – régi-új rádió Miskolcon

A Nonstop  Rádió  stábja  2003.  január  6-ától  új  névvel,  új  műsorstruktúrával  és  zenei 

arculattal Sztár FM néven folytatja sugárzását a 103 MHz-en.

A zenei  összeállítás  elsősorban  a  35  év  feletti  korosztályt  célozza  meg  a  ’80-as  évek 

sikerdalaival és napjaink magyar szórakoztató zenei műfajának neves képviselőivel. Ezzel 

egy, a kereskedelmi rádiózás palettáján jelentkező hiányt igyekszik pótolni. Ez indokolta a 

névváltoztatást is. Ez alatt az idő alatt érkezett egy felkérés, hogy ugyanezen a frekvencián 

hallható  T Rádió is  csatlakozzon ehhez az elképzeléshez.  Így a 103 Mhz-en a  nap 24 

órájában egységes zenei arculatú programot élvezhetnek a miskolci hallgatók. 

VI. Sky Music Rádió

Másfél éves szervezés után 1997. júniusában indították az adást. Ez a rádió lett az ország 

első kábelen sugárzott nonprofit és fiataloknak szóló rádiója. Tulajdonosa és megteremtője 

a Franciaországból Miskolcon letelepedett Szelba Christian.

Dinamikus  modern  zenéket  játszanak,  és  olyan  témákkal  foglalkoznak,  amelyek  a 

fiatalokat érdeklik. Sőt adásban is szívesen beszélgetnek a műsorvezetővel a fiatalok. A 

rádió 25-30 fős csapata naponta reggel 6-tól éjfélig közvetíti  a miskolci  kábeltelevíziós 

hálózaton a műsort, ill. jelen van az interneten is. 
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Műsoruk  úgy  informál,  hogy  szórakoztat.  Nagyon  jó  a  kontaktus  a  hallgatókkal.  A 

hallgatót  barátként  kezelik,  akivel  megbeszélik  a  gondokat,  bajokat,  de  az  örömöket 

sikereket is. 

A törzshallgatók a rádió klubjába is elmennek.  Ez a rádió érti  a fiatalok gondjait,  akik 

között  sok  a  csellengő,  munkanélküli,  drogos,  sőt  öngyilkos  is.  Meghallgatják  és 

esetenként meggyőzik őket. 

A műsorvezető esetenként  – más rádióktól  eltérően –akár 5 percet  is  fordíthat  egy-egy 

hallgató problémájára.

Nonprofit  rádió  lévén  viszont  csupán  3  percet  fordítanak  reklámra  óránként.  Inkább 

alapítványok, pályázatok segítségével tartják el magukat.

A műsor tematikája is szabadabb és közszolgálatibb, mint más rádióé. Ez egy olyan rádió 

amelynek fontosak a fiatalok és a fiataloknak is fontos ez a rádió.

Nagy eredményt ért el a rádió azzal hogy már adásban is szívesen szólalnak meg a fiatalok 

problémáikról és nyíltan beszélgetnek a kényes kérdésekről is.

Olyan   témákkal  foglalkoznak  amelyek  érdeklik  a  fiatalokat:legyen  szó  káros 

szenvedélyről,  sexről vagy akár az egyetemről.  Rengeteg helyi  információ  is  elhangzik 

mert a fiatalok szerint ez is fontos. 

Zenei stílusát tekintve a rádió a legújabb divat előtt járt. Divatos zenei rádió. A hallgatók 

az interneten is küldenek javaslatokat zeneszámokra. 

Három év működés  után  a  Sky Music  az  ország  első  nonprofit  rádiója  lett,  amelynek 

viszont  jövőbeni  továbblépéséhez  feltétlenül  az  szükségeltetik,  hogy  sugárzott 

frekvenciához jussanak. 

Célközönsége  a  Miskolci  Egyetem  és  minden  fiatal  rádióhallgató  és  velük  együtt 

természetesen minden miskolci fiatal. Nekik , róluk értük szól a Sky Music. 

Hiánypótló média ez a rádió amely elsősorban a fiataloknak szól, a fiatalok nyelvén és a 

nemzedékeket  elválasztó  falat  a  mind  több  hasznos  információval  és  a  jó  zenével 

igyekeznek lebontani.
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VII. GA-GA

1999. március 14-én est 8.30-kor az FM 96,3-on megkezdte adását Észak-Magyarország 

első körzeti, napi 24 órában sugárzó kereskedelmi rádiója a „Rádió Ga-Ga”. 

A Ga-Ga neve – amely egy igen sikeres Queen zeneszámot idéz – meghökkentő, s ezt az 

extravagáns stílust követte a stúdió belsőépítészeti kialakítása is. 

 Teljesen komputerizált stúdióban indult az adás, amely hét éven át napi 24 órában szólhat 

a megnyert pályázat értelmében, az FM 96,3-on.

A Ga-Ga mint média figyelemre méltó kezdeményezés, és gazdasági vállalkozás. A Ga-Ga 

az országban is az első körzeti rádió, Észak-Magyarországon pedig az első 24 órás stúdió. 

Stúdiója  egyedülálló  módon  teljesen  digitalizált,  amely  a  rádió  hangzását  tökéletessé 

varázsolja.  Az  elmúlt  30  év  és  napjaink  legjobb  slágereivel  fűszerezve  a  régiónk 

mindennapjairól szól - szórakozást, információt, kellemes élményt nyújtva. 

A Rádió  Ga-Ga elsősorban az  aktív  keresőket,  vagyis  a  25-50 év közöttieket  célozza. 

Ennek  megfelelően  alakult  a  zenei  arculata  is.  A  „műanyag”,  számítógépes  zenét 

száműzik, neve, a Rádió Ga-Ga a Queen egyik dalának a címe, ezzel is utal arra, hogy 

milyen zenei minőséget szeretnének nyújtani a hallgatóknak. 

Műsorszerkezet

A legfontosabb a reggeli időszak, hattól tízig. Ebben a sávban helyi híreket, információkat 

közölnek  röviden,  pontosan  és  gyorsan,  persze  zenével  kombinálva.  Ezt  a  blokkot  hat 

ember készíti. A 24 órás műsor a nemzetközi trendhez igazodik, vagyis a hallgatók minden 

idősávban ugyanazokkal az emberekkel találkozhatnak A csapat fiatal. 

A Rádió Ga-Ga különlegessége  nemcsak abban rejlik,  hogy az első 24 órás regionális 

vidéki kereskedelmi adó 1999. március 14-től, hanem abban is, hogy olyan reggeli műsort 

indított  el,  amely  a  rádiós  krónikaműsorok  információbőségét,  precizitását, 

megbízhatóságát ötvözi a kereskedelmi rádiózás könnyedségével, oldottabb stílusával. Az 

is  szokatlan,  hogy  a  hírek  és  információk  között  elsőbbséget  élvez  a  szűkebb  pátria, 

Miskolc és a megye. 
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Persze a helyi eseményekre, hírekre való koncentrálás nem jelent szűklátókörűséget: a Ga-

Ga  reggeli  műsorának  hallgatói  nem mondhatnak  le  semmiről,  ami  fontos  esemény  a 

világban. 

A Ga-Ga reggelének stábja ellentétben más kereskedelmi rádiókkal, kimozdul a stúdióból: 

tudósítói ott vannak a város utcáin, a megyében. Ma már elmondható: sajátos Ga-Ga-stílus, 

hogy egy-egy reggelen egy igazán izgalmas vezértémát kiveséznek a rádiósok, s ha kell 

visszatérnek a hét során az újabb fejleményekre is. 

A  Ga-Ga  24  órás  műsorfolyama  egyetlen  másodpercnyi  kihagyás  nélkül  hallgatható 

mindennap.  Természetesen  a  24  órában  vannak  állandó,  visszatérő,  stabil,  önálló 

műsorelemek.  Reggel  6  órától  9.30-ig  tart  a  reggeli  informatív  műsor  sok  közérdekű 

tudnivalóval, hírrel, szolgáltatással. Egész nap minden órában, a hét minden napján a teljes 

műsoridő alatt híreket hallhatunk, időjárással és közúti információkkal kiegészítve. A sport 

kiemelt szerepet játszik: naponta 5 alkalommal délelőtt 11-től egész este 10-ig hallhatunk 

sporthíreket,  összefoglalókat.  A napközbeni  zenés műsor  fél  10-től  délután 1 óráig tart 

általában, hétvégenként kisebb változással. A délutáni zenés program 1 órától este 7-ig tart. 

A  zenés  programokat  állandó  műsorelemek  színesítik:  minden  este  7-től  telefonos 

kívánságműsor,  vasárnap  rockműsor,  hétvégenként  slágerlista,  és  egész  héten  sok-sok 

játék. A szombat este a fiataloké. A sportkedvelők örömére pénteken délután öttől hétig és 

vasárnap öttől  hétig  hallható  a  Sportszelet.  Ügyes-bajos  dolgaink  címmel  közszolgálati 

műsor  napi  rendszerességgel  is  jelentkezik.  Éjszaka  és  hajnalban  pedig  aktuális  helyi 

információkkal tarkított zenei összeállítás teszi kerekké a 24 órát. A délelőtti és délutáni 

zenés  programban  sokszor  találkozhatunk  a  régióból  kapott  tudósításokkal, 

információkkal,  hiszen a  Rádió Ga-Ga munkatársai  nemcsak a stúdióban ülnek,  hanem 

tudósítóként kint dolgoznak a régióban is. 

1999 október közepétől a romániai Marosvásárhelyen és környékén is hallható a Rádió Ga-

Ga adása. Az ottaniak persze nem azt hallják, mint amit a miskolciak: külön szerkesztett 

műsort  adnak,  amelyből  naponta  12  órányi  anyag  magyar  nyelvű.  Szokatlan 

kezdeményezésként élték meg a rádió beindítását Romániában. Amennyire csodálkoztak 

azon,  hogy egy magyar  társaság  Romániában fekteti  be a  pénzét,  épp  annyira  örültek. 

Magyar  nyelvű  kereskedelmi  rádió  eddig  soha  nem volt  a  térségben.  A befektetők  jól 

tudták, műsorukkal hiányt pótolnak Marosvásárhelyen.
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A nyitó  napon  nemcsak  hallatszott,  látszott  is  a  rádió  csapata.  Koncertet  rendeztek  a 

marosvásárhelyi  sportcsarnokban.  A  kezdéskor  egy  4x4  m-es  óriáskivetítőn  leadták  a 

Rádió Ga-Ga klipjét – attól kezdve mindenki táncolt, énekelt a bulin. 

A  Marosvásárhely  központjában  a  miskolcihoz  hasonló  csúcstechnikát  felvonultató  a 

digitális  rádió  stúdió.  Megjelenését  tekintve  sok  vonásában  hasonlít  a  miskolci  stúdió 

űrkorszakot  idéző  hangulatához,  de  mindez  Marosvásárhelyen  egy  csodálatos 

műemléképület földszintjén, utcára nyíló üvegfal mögött látható. Ebben a látványstúdióban 

dolgoznak  napi  24  órában  azok  a  rádiósok,  akik  1999  augusztusban  Miskolcon 

tanulmányozták az itteni rádiósok munkáját, s innen utaztak ki a hazai stáb tagjai további 

tréningeket  tartva.  A rádió  nem falakat  kíván  emelni,  hanem hidakat  szeretne  építeni. 

Számítanak  a  teljes  magyar  ajkú  lakosság  támogatására.  Délben,  kiemelt  műsoridőben 

külön román nyelvű blokknak adtak helyet. Minden kereskedelmi rádióadó lelke a zene, s 

most Marosvásárhelyen ez az alapelv különös súllyal esik latba, hiszen nagyon erős az ott 

élő magyarok vonzódása a magyar könnyűzene iránt. 

2000-ben a Ga-Ga új műsorszolgáltatási jogosultságokat kapott Ózdon és Kazincbarcikán. 

Mindez azt jelenti, hogy néhány hónapon belül a Rádió Ga-Ga műsorait hallhatják Ózdon a 

99,5 megahertzen, Kazincbarcikán pedig a 95,9 megahertzen.

Működésük  kezdete  óta  az  egyetlen  24  órás  regionális  kereskedelmi  rádió  a  vidéken. 

Adáskörzet-bővítést  hajtott  végre  Kazincbarcikán  és  Ózdon,  ill.  a  két  város  környékén 

hallgathatják így a rádió adását az új frekvenciákon. 

Mindkét  városban  szerkesztőséget  és  tudósítóhálózatot  építettek  ki  és  természetesen 

kiemelten  foglakoznak  műsoraikban  az  ezen  területeken  élők  mindennapi  gondjaival. 

Hiszen a Ga-Ga olyan kereskedelmi rádió, amely fő műsoridőben közszolgálati funkciókat 

is ellát, tehát információkat nyújt hallgatóinak a helyi önkormányzatok munkájáról, vagy 

például  a  tömegközlekedési,  közúti  információkról.  A  Ga-Ga  lokálpatrióta  filozófiája 

szerint  a  legfontosabbnak  a  helyi  információkat  tartja,  ügyelve  arra,  hogy a  műsorból 

semmi lényeges ne maradjon ki. 

A  Rádió  Ga-Ga  adása  pedig  természetesen  mára  már  kábelen  is  fogható  nemcsak 

frekvencián sugározzák műsoraikat. 

A piackutatók ezen felmérése alig néhány hetes időszakot ölel fel a Rádió Ga-Ga esetében, 

ezért  különösen  meggyőző  az  az  átütő  erő,  amivel  rögtön  a  kezdéskor  felzárkózott  az 
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egyértelműen piacvezető Nonstop Rádió mögé,  maga mögé utasítva ezzel a többi helyi 

kereskedelmi rádiót, hallgatójává téve a körzetben élők majd’ egyharmadát. 

Az elemzések szerint a Rádió Ga-Gát a pályájuk legintenzívebb szakaszában lévő 35-44 

éves,  illetve  a  15  és  24  év  közötti  fiatal  férfiak,  valamint  a  15  és  34  év  közötti  nők 

hallgatják  elsősorban.  Ezek  azok  a  rétegek,  amelyek  leginkább  fizetőképes,  feltörekvő 

társadalmi csoportokat képviselnek. Ezt igazolja, hogy rendkívül magas a hallgatói körben 

a 4 évnél fiatalabb autók számaránya, s ugyanígy listavezető a Rádió Ga-Ga hallgatósága a 

különféle  korszerű  anyagi,  technikai  javak  birtoklásában,  divatkövetésben,  üdülési 

gyakoriságban. 

A  Nonstop  Rádió  megőrizte  ugyan  leghallgatottabb  piacvezetői  pozícióját  a  helyi 

kereskedelmi rádiók között. Hiszen a Nonstopot a 25 és 34 év közötti fiatal férfiak és nők, 

gyerekes  családok  hallgatják,  ahol  rendkívül  magas  a  főiskolát,  egyetemet  végzettek 

aránya.  És  az  aktív  vásárlói  rétegből  kiemelkedő  a  15-44  éves  kor  közötti  hölgyek 

Nonstop-hallgatói számaránya. Talán nem véletlen, hogy délután 2 és 6 óra között egyedül 

a Nonstop produkál hallgatottsági  csúcsot a helyi  rádiók közül. Ennek ellenére azt  kell 

mondjuk, hogy a Ga-Ga egy igen kedvelt  és sikeres rádió lett  nagyon rövid idő alatt  a 

térségben. 

35%
29%

15,5%
14,1%

Nonstop
Rádió

Rádió Ga-
Ga

MR Miskolc
Körzeti

T-Rádió

Helyi rádiózás Magyarországon Miskolc (napi 
reach)
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A Rádió Ga-Ga legújabb történetéhez pedig hozzátartozik az, hogy a fővárosi illetőségű 

Juventus rádiót birtokló társaságé lett 2001-ben a miskolci Rádió Ga-Ga, pontosabban a 

regionális műsorszórót tulajdonló Hangforrás Kft.

A  Ga-Ga  rádió  adása,  műsorszerkezete,  stílusa,  zenei  kínálata  lényegileg  változatlan 

maradt. A Ga-Ga számára segítséget jelenthet a jövőben a Juventus révén rendelkezésre 

álló  szakmai tapasztalat.  A cél  az,  hogy magasabbra  emeljék a  hallgatottsági  szintet,  a 

legyőzendő  ellenfél  ebben a  Danubius  rádió és  a  Sláger,  ám a Juventusnál  e  kettőhöz 

hasonló országos lefedettséget nem terveznek. A piaci részesedés emelkedését ezért egy 

országos  hálózatépítési  programtól  várják,  amelynek  révén  a  cégcsoporthoz  helyi 

érdekeltségű partnerrádiókat csatlakoztatnak, ezek egyike a Ga-Ga. 

A Ga-Ga emiatt  nem fog „Juventusszá  átváltozni”.  Nem cél  a  Ga-Ga mai  arculatának 

felszámolása,  hiszen  regionális,  a  régió  igényeit  kiszolgáló,  annak  híreit,  információit 

továbbító műsorszolgáltatóban látják a fantáziát. 

A hallgatók számára leginkább érzékelhető változás az lehet, hogy – átmeneti időszak után 

–  a  Ga-Ga  programjában  megjelenik  egy  négyórás  sáv,  amelyben  a  Juventus  műsorát 

veszik át, egy az egyben. A Juventus naponta délelőtt 10 és délután 2 óra között szól a Ga-

Ga frekvenciáján. A továbbiakban közös műsorok készítése is elképzelhető. 

VIII. A Magyar Rádió Miskolc Körzeti Stúdiója

A ’90-es évek

A rendszerváltás után még jobban felértékelődött a körzeti közszolgálati rádiózás, a gyors, 

pontos  helyi  információnyújtás  szerepe.  Ennek  betöltéséhez  a  Magyar  Rádió  Miskolc 

Körzeti Stúdiója számára is hosszabb műsoridőre és jobb feltételekre van szükség.

Szükség van megfelelően ellenőrzött, erős, közszolgálati jellegű hírközlőkre ahhoz, hogy 

az emberek hozzájussanak a sorsukat, döntéseiket meghatározó információkhoz. 

Jelenleg hét regionális stúdió van. Létszámukat kilencre tervezik növelni. A Magyar Rádió 

vezetői  tudják,  hogy  ma  70  helyi  adó  konkurenciájával  kell  számolni,  és  e 

konkurenciaharcban a regionális szerkesztőségek a legfőbb „adu”.
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Egyszerre európainak és helyinek (regionálisnak) lenni.

A  globális  folyamatok  mind  több  kapcsolódási  pontot  jelentenek  a  régiók  számára, 

ugyanakkor fontos megőrizni a sajátos karakterüket is. Ez a regionális rádiózás számára is 

kihívást,  egyben  nagy lehetőséget  jelent.  A regionális  rádiók  együttműködése  egyaránt 

fontos az országhatáron belül,  a közeli  szomszédokkal  („kishatár-rádiózás”),  és  európai 

szinten is. 

1. Miskolci Rádió műsorszerkezet

1988-ban  a  Miskolci  Rádiónak  még  csak  reggeli  adása  volt.  Politikai  közszolgálati 

műsorokat  sugárzott.  1989-ben  határozták  el,  hogy beindítják  a  kereskedelmi  adást.  A 

reggeli,  közszolgálati  adás  jellegénél  fogva  egy  politikai  hírműsor,  egy  szigorúbb 

adásrenddel.  Ezzel  szemben a minden nap délután 16-18 óráig jelentkező kereskedelmi 

adás egy sokkal könnyedebb, lazább, játékosabb műsor kívánt lenni. A reggeli adásban 6 

előre  rögzített  időben  megjelenő  reklámblokk  van,  a  kereskedelmi  adásban  4  állandó 

reklámblokk létezik. Ez utóbbiban élő telefonos játék, riport lehetőségét is tudnak kínálni. 

A rádió együtt  tud élni  az eseményekkel.  A kereskedelmi adást az adáskörzet lakóinak 

16%-a naponta hallgatja. A hallgatóság 62%-a hölgyek közül kerül ki, s ezt figyelembe 

kell  vennünk  a  műsorkészítés  során.  A  reggeli  adás  esetében  a  férfi  hallgatók  aránya 

nagyobb. Ugrásszerűen megnő a hallgatottsága a délutáni adásnak 17 óra után, kb. 50%-

kal.

A jelszó: „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”.

A  közszolgálati  rádióban  a  lehető  legszebben  kell  beszélni,  nem  lehet  nyegléskedni, 

megengedhetetlen a slendrián munka. 

A miskolci rádió reggel 6-tól 9-ig, illetve délután 4-tól 6-ig, tehát napi 5 órában sugároz a 

kilencvenes évek elején. A reggeli adás – ahogy azt már megszokhatták – a helyi híreken 

túl  az  országos  hírműsorokat  is  átveszi.  A  délutáni  műsor  lazább  szerkezetű. 
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Munkanapokon  16.40-kor  jelentkező  Spórolló  című  szolgáltató  műsor,  amely  konkrét 

ajánlatokat  tartalmaz  valamennyi  hallgatónak  a  megtakarításra.  17.20-kor  az  Állami 

vagyonügynökség közhasznú információit teszik közzé. Belvárosi játékok címmel számos 

üzlet látja vendégül az URH-s kocsit. A játékban nemcsak a hallgatók, hanem a helyszínen 

lévő vendégek is  ajándékokat  nyerhetnek.  Továbbra is  vannak telefonos  játékok,  riport 

összeállítások. Folytatódik az utazással, egészségmegőrzéssel foglalkozó sorozat, és egyre 

több kellemes zenét is sugároznak. 

Minden  jel  arra  utal,  hogy  nem  a  konfrontáció,  hanem  az  együttműködés  jellemzi  a 

városban működő régi, és az újonnan megindult rádióadók kapcsolatát.

A Kossuth adó közép és ultrarövid frekvenciáin jelentkeznek. Ha valaki kíváncsi a világ, 

az  ország  és  a  helyi  eseményekre  egyaránt,  úgy  a  reggeli  adásból  teljeskörűen 

tájékozódhat.  A  pontos  és  hiteles  tájékoztatás  mellett  igyekeznek  az  eddiginél  még 

érdekesebb, színvonalasabb műsort  készíteni.  Oldottabb hangon, több és az igényekhez 

igazodó zenével kívánnak hallgatóik kedvében járni.

1994. novembertől küllemében megújult helyiségekben, a kor színvonalán álló technikával 

dolgozik  a  Magyar  Rádió  Körzeti  és  Nemzetiségi  Szerkesztősége.  Október  1-től 

hivatalosan is G. Tóth Ferenc irányítja a stúdió munkáját, aki a nyugdíjba vonuló Paulovits 

Ágoston  vezetői  helyét  vette  át.  A  szerkesztőség  munkatársai  új  ötletekkel,  az  ismét 

bevezetett helyszíni közvetítésekkel igyekeznek megtartani régi hallgatóikat, és újabbakat 

is megnyerni a helyi rádiózásnak. 

A  létszám  húsz  fő  körül  mozog,  közülük  tizenhárman  szólalnak  meg  nap  mint  nap 

riporterként, szerkesztőként az éterben. Az adásidő az elmúlt években egy óráról háromra 

emelkedett.  Mind  a  területi,  mind  pedig  az  időbeni  növekedést  Paulovits  Ágoston 

munkájának köszönhető. 

1994-től  a  stúdió  modernebb  technikával  dolgozik.  Ez  érezhető  a  hangminőségen,  de 

igazán akkor lesz jelentősége, amikor újraosztják a frekvenciát és sztereóban sugározhat. 

Korábban a megye ipara, mezőgazdasága, az úgynevezett „termelés” szerepelt sokat. ’94-

ben  már  azt  tervezik,  hogy  mindenekelőtt  olyan  témákat  dolgoznak  fel,  amelyek 

közvetlenül érdeklik és érintik a hallgatót. 

Olymódon, hogy közvetlen, azonnali kapcsolatot teremthessenek a hallgató és a szakértő 

között. Ez vitathatatlanul a rádiózás előnyei közé tartozik. Felújítják helyszíni adásaikat, 

amelyeket az elmúlt években a magas költségek miatt nélkülözött a hallgató. A hallgató 
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mellől,  életszagú  riportokat  közvetítenek.  A  problémákat  őszintén  feltáró,  az  emberi 

sorsokat bemutató adásokra ugyanis sokan kíváncsiak. 

A Miskolci  Rádió működését az utóbbi időben alapvetően meghatározta az,  hogy 1995 

decemberében  elfogadták  a  médiatörvényt.  Ennek  hatályba  lépésével  a  Rádió  helyzete 

némileg megváltozott, hiszen a törvény előírja egyrészt azt, hogy mint regionális, körzeti 

rádiónak a Magyar _Rádió berkein belül kell működnie, másrészt azt, hogy a kereskedelmi 

rádiózásban  nem vehet  részt.  Ebből  következően  a  délutáni  kereskedelmi  műsort  meg 

kellett szüntetni, helyette közszolgálati műsort sugároz, csakúgy, mint reggelente. 

A  reggeli  ,egy  hírekkel,  információkkal  operáló  műsorprogram,  amely  alkalmazkodik 

ahhoz a helyzethez, hogy a térségben ebben az időben csak ők vannak jelen közszolgálati 

médiumként.  Így  híreket,  szolgáltatásokat  mondanak,  az  időjárásra,  közlekedésre 

vonatkozó információk hangzanak el. Ezt a reggel 6-tól 8-ig tartó műsort 9 óráig olyan 

blokkok követik, melyek vélhetően egy bizonyos hallgatói kör-de igen széles hallgatói kör 

érdeklődésére  tartanak  számot.  Mivel  URH-n  lehet  hallgatni  a  rádiót,  az  ország 

legkülönbözőbb  térségeiből  is  tudják  hívni  őket.  Ugyancsak  ebben  a  műsorharmadban 

foglakoznak  olvasói  levelek  megválaszolásával,  ekkor  hangzik  el  többek  között 

környezetvédelmi műsoruk, a Zöld hang is. Olyan struktúrát próbálnak létrehozni, melynek 

zenés magazin jellege van. Ennek a 15 órától 18 óráig tartó műsornak első felében inkább a 

szórakoztatás,  második felében – amikor  az emberek hazaérnek munkájukból – újból a 

hírek, közkeletű információk dominálnak. 

Hallgatói  körük  elsősorban  a  konzervatív  világhoz  kötődik,  koránál,  világlátásánál, 

élethelyzeténél fogva. Ez a harminc év felettiek rádiója. Kereskedelmi partnereik is tudják, 

hogy olyan termékeket érdemes náluk hirdetni, amelyek ezt a fizetőképes réteget célozza. 

Azonban mindez nem azt jelenti, hogy a fiatalabb korosztályt kirekesztik ebből a rádióból, 

sőt: a hetente több alkalommal jelentkező Traccs-parti című műsor éppen nekik, róluk szól. 

Cél: minél több fiatalt megnyerni a térségből. 

Nemcsak a miskolciaké, hanem Borsod, Nógrád és Heves megyék rádiója is. Ez a rádió a 

térség rádiója. Információi nemcsak a városra és megyére, hanem erre az egész térségre 

vonatkoznak. 

A fiataloknak, fiatalokról szóló műsorok élők, ezek az adások megkívánják ezt, hiszen ők 

nem kimértek, nem megfontoltak, szabadon beszélnek. Vannak azonban olyan programok, 
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ahol  minden  kimondott  szónak  súlya  van.  Ilyenek  például  a  politikusokkal,  gazdasági 

szakemberekkel, vállalkozókkal készített beszélgetések, hivatalos nyilatkozatok. 

Döntő  a  zene  illusztratív  jellege,  azonban  különböző  funkciója  van  reggel  és  délután. 

Reggel nem szórakozni vágynak az emberek, de drámai, rekviem jellegű zenével sem lehet 

útnak  indítani  őket.  Válogatásuknak  ilyenkor  az  a  célja,  hogy  úgy  érezzék,  érdemes 

elkezdeni a napot. Délután döntően kívánságzenéket játszanak. Az adás megkezdése után 

visszakapcsolnak a Kossuth rádió műsorára, így bel- és külpolitikai híreket onnan, helyi 

információkat pedig tőlük kapnak a hallgatók. 

Új  közszolgálati  rádióműsort  is  sugároznak  a  Magyar  Rádió  Miskolci  Körzeti  és 

Nemzetiségi  stúdiójából,  ezzel  az  eddiginél  jobban  kívánnak  alkalmazkodni  B.-A.Z., 

Heves és Nógrád megyék hallgatóinak igényeihez. A reggel 5.55 perckor kezdődő és 8.05 

percig  tartó  adásban  a  három  megye  legfrissebb  információi  hangzanak  el  több  élő 

helyszíni  kapcsolással.  Eddig  hétköznapokon  délután  4  és  6  óra  között  a  Rádió  Delta 

Miskolc Kft. sugárzott a stúdióból kereskedelmi műsort, a rádióval kötött bérleti szerződés 

alapján. A rádió vezetősége ezt a szerződést felbontva, az adásidőt egy órával megtoldva 

közszolgálati műsort közvetít, a kft. pedig külön szerződés alapján pályázik az adásidőből 

engedélyezett  15  %-nyi  reklámidőre.  A  közszolgálati  jellegnek  megfelelően  a  délutáni 

három órából az aktualitás, a legfrissebb hírek, sporthírek kapnak helyet. Kérdezzen velünk 

címmel a magazin jellegű adásban egy-egy prominens személyiség kommentálja a napi 

történéseket, jelentkezik a Miskolci Rádió Arcképcsarnoka, amelyben a térség társadalmi 

életének meghatározó képviselői kapnak szót. Szintén új műsor a Hitvilág című egyházi 

program, s egy egészségügyi blokk. Mindezt sok zenével és telefonos kívánságműsorral 

színesítik. 

A hét három napján reggel 6-tól  este 6-ig szól a Miskolci  Rádió 1997. február 1-jétől. 

1996. novemberben és decemberben kísérleti  adásokon próbálgatta  a stáb,  miképpen is 

lehet 12 órásra bővíteni a műsoridőt. Akkor szombaton és vasárnap tartották a próbákat, 1-

jétől pedig pénteken, szombaton és vasárnap lesz 12 órás adásidő. 

Nemcsak B.-A.-Z., hanem Heves és Nógrád megyében is reggel 6-tól este 6-ig szólnak 

majd az 1116 KHz-s középhullámon és reggel 7-től 9-ig a kékesi és tokaji adókon is, és az 

év végére reményeik szerint már mindennap 12 órában sugároznak. 
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Az adásidő bővítésének személyi feltételeit a stábot segítő csapat szélesítésével oldották 

meg, de továbbra is fontosnak tartják a közszolgálati feladatok ellátását.

A  péntekek  a  hét  végére  való  készülődés  jegyében  telnek  el,  ekkor  programajánlók 

hallhatók,  szombaton  és  vasárnap  pedig  nívós  szolgáltatást  nyújtanak.  Szombatonként 

mindhárom megyére  vonatkozó üzleti  útmutatókkal  szolgálnak,  amelyekbe beleférnek a 

piaci  szemlék  és  a  bevásárlásokhoz  szükséges  információk,  a  különféle  akciókról, 

kedvezményekről.  Vasárnap  délelőttönként  „elgondolkodtatóbb  jellegű”  műsorokat 

hallhatunk,  az  ebéd  utáni  időszakban  marad  az  elesettekről  szóló,  a  Máltai 

Szeretetszolgálat  segítségével készült Segíthetünk? című műsor. Vasárnap délután pedig 

sport,  rengeteg  kívánságzene,  s  az  Egy  szoknya,  egy  nadrág  című  műsor  könnyed 

hangvételű, életvitellel foglakozó programot kínál. Fontos része a műsornak a Fedezzük 

fel!,  amely  a  megye  idegenforgalmi  értékei  után  kutat,  és  ennek anyagait  eljuttatják  a 

társszerkesztőségekhez  is,  hogy  az  itteni  „kincsek”  a  megyehatárokon  túl  is 

megismertessék  önmagukat  az  utazókkal.  A választásokhoz  közeledve  –  beindították  a 

Fogadóóra  című  műsort,  amely  helyi  politikusoknak,  illetve  ilyen  ambíciókkal 

rendelkezőknek kívánt teret adni. 

„Felmerül természetesen a kérdés, hogy a 12 órás adás kinek szól, kinek szánják készítői. 

A szerkesztőségvezető szerint konzervatív, ám nem avítt rádiót kívánnak csinálni, amely 

nem diszkó, nem bulvár, de kiszolgálja a hallgatókat, főleg az érettebb korosztályt. Igazi 

különlegessége lesz az adásnak az Időgép című műsor, amelynek „feltalálása” lehetőséget 

nyújt arra, hogy a miskolciak és a megyében élők megismerhessék, milyen zenéket, híreket 

hallhattak a rádióhallgatók 10-20, esetleg 40-50 évvel ezelőtt. A szórakoztatás továbbra is 

fontos cél, ennek érdekében sok-sok kabaré szerepel a műsoron, és a Falusi képek korán 

reggel hallható majd, ez a kistelepülésekről agrár-, mezőgazdasági témákról tájékoztat.”8 

Érdekes kezdeményezést indított útjára a Miskolci Rádió 1997. július 12-én. 

Miskolci  reggel  címmel  zenés  műsor  ébresztette  a  Petőfi  rádió  hallgatóit  Ezzel  vette 

kezdetét  az  egész  napos  műsor.  A  Miskolci  reggelben  egyébként  a  sportoláshoz,  az 

egészséges  életmódhoz  nyújtott  ötleteket  a  stáb.  Kobold  Tamás  polgármester  volt  a 

házigazdája a Vendégségben a városházán című beszélgetésnek. 

8 Hajnal József: Feltalálták az időgépet==Déli Hírlap, 1997. jan. 31. 4. p. 
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Miskolc szeretné visszaszerezni kereskedelmi központ funkcióját a térségben. Ezért, ennek 

érdekében

fél  10-kor  kezdődik  a  Disputa  délig  –  Miskolcról  című összeállítás,  amelyben  a  város 

meghatározó  személyiségei,  az  itteni  médiák  vezetői  vallanak  Miskolcról.  Nevezetes 

vendéglők,  ételek,  ínyencek világában kalauzolta  a hallgatókat  az Ízlés történetek,  amit 

miskolci séta követett. A Jó ebédhez szól a nóta is Miskolcról szállt az éterbe, sőt a Daráló 

című rádiójáték-sorozat is a megyeszékhelyen játszódott. A Miskolci szalonban művészek, 

a művészetek pártfogói, lokálpatrióta polgárok szólaltak meg. 

A Miskolci Rádió fejlődését bizonyítja, hogy 1997-ben átadták a Sárospataki Stúdiót. 

Legfontosabb cél az volt, hogy megtalálják az együttműködési lehetőségeket a zempléni 

térség gazdaságával és oktatási intézményeivel. 

A  stúdió  jelenlétének  köszönhetően  ezentúl  a  Zemplénben  és  a  Bodrogközben  történt 

minden eseményről is értesülhetnek a hallgatók, de az üzleti élet szempontjából is nagyon 

fontos a rádió jelenléte. 

Üzenetrögzítős telefonon a Miskolci Rádió Sárospataki Stúdiója éjjel-nappal hívható. 

A Miskolci Rádióban és a regionális szerkesztőségekben 1999. február 15-én kezdődött 

meg egy újabb műsorváltozatási folyamat. A változások az 1998 novemberében végzett 

közvélemény-kutatásra  épülnek.  E  szerint  egyszerűsödött  a  műsorszerkezet.  Nagy 

hangsúlyt kap a reggeli blokk, amelyben az eddiginél nagyobb apparátus dolgozik, hogy 

még több hírt, információt juttasson el a hallgatókhoz. A délutáni struktúra is módosult, 

szórakoztató, magazin jellegre törekszik. Új műsorok is indulnak, ilyen például a Faluról 

falura címet kapott blokk, amely a kistelepüléseknek teremt fórumot. Az Egészségünkért 

című műsor mindig valamilyen aktuális témát dolgoz fel. A Cégekre figyelőben a megye 

gazdasági  életéről  kaphatnak  a  hallgatók  információt,  a  Reneszánszban  pedig  olyan 

személyiségeket mutatunk be, akik tesznek valamit a térségért. Ezzel a műsorral az  a cél, 

hogy megváltoztassák a régióról kialakult képet. A Hangpostát, amelyben eddig érzelmes 

üzenetek hangzottak el, megnyitják az egyéb, hasznos üzenetek előtt is. A Színek, szavak, 

sztorikban  régen  rádiózó  kollégák  beszélgetnek,  hívnak  vendégeket,  fogadják  a 

telefonokat.  Riporterek  a  Riporternaplóban  dolgoznak  fel  érdekes,  aktuális  témákat 

mikrofonjuk  segítségével.  Az  arculatváltáshoz  tartozik,  hogy  egyre  gyakrabban 

jelentkeznek külső helyszínekről,  mivel ezt már technikai felszereltségük lehetővé teszi. 

Szombatonként a megye különböző településeire látogatnak. 
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A Magyar Rádió kuratóriuma pedig döntött: székházat épít a Miskolci Rádiónak. Telket a 

Patak utcában vásároltak, a székház a valamikori dolgozók gimnáziuma helyére épül. 

A kiválasztott  helyszín  talán  nem is  lehetne  szerencsésebb.  A színház  mögötti  kis  tér 

(Antall József tér) egyik rossz állapotú épületét kezdték bontani a múlt héten, ezen a ritka 

kisvárosias  hangulatú,  emberi  léptékű  téren  áll  majd  az  új  székház,  egy  olyan  téren, 

amilyenre minden városlakó vágyik. 

Az új rádiós épület, amely külsejében harmonikusan illeszkedik környezetébe, belül pedig 

minden  a  műsorkészítés  és  sugárzás  igényeit  szolgálja.  A  terv  második  üteme  –  a 

szomszédos  kisebb telekrész  megvásárlása  esetén  –  egy kis  kerthelyiséget  is  tartalmaz 

majd, amely a földszinti fogadótér folytatása és eltolható üvegfallal nyithat a park felé. Ezt 

(jó idő esetén) az újságírók fórumának, találkozó- és várakozóhelynek, a vendégek és a 

rádiósok törzshelyének szánták a tervezők (afféle miskolci Pagodának).

Ezek azok a tervek,  amelyek mind a mai  napig nem valósultak meg,  vagy csak éppen 

elkezdték a megvalósításukat, pedig a rádió munkatársai megérdemelnék, hogy megfelelő 

körülmények között végezhessék munkájukat. 

Újabb szerkezetátalakítás 2000-ben, hogy növeljék a hallgatók táborát. 

Vasárnaponként 2-től 5-ig a középhullámon az MR+ műsora hallható. Ezt csak fiatalok 

készítik, nem csak fiataloknak. 

Történetét  tekintve  a  műsor  eleinte  kábelen  keresztül  működött  körülbelül  egy  évig, 

huszonöt fővel. Az év februárjában kezdtek el középhullámon sugározni. Nincs cenzúra, 

így ami a „csövön kifér” és a jó ízlés határán belül van, lejöhet. Az a tematikája, hogy 

fiataloknak szól, és éppen ezért vegyes. Mindig több témával foglalkoznak, hogy színes 

legyen, és szélesebb hallgatói közönséget szólítsanak meg. Így mindenki megtalálhatja azt, 

ami őt érdekli. 

A műsor  első  órája  slágerlista,  ami  a  hallgatói  vélemények  alapján  áll  össze.  Ha  van 

jegyzet, akkor az is ekkor kerül felolvasásra. A második óra már színesebb. Ekkor van a 

Hetedik  című  mozi  rovat  is,  ami  a  legújabb  filmekről  ad  információt.  Vetítés  után 

megszólít pár nézőt és jegyeket is lehet nyerni, úgyhogy érdemes hallgatni. 

Vannak előre elkészített riportanyagok is. Ezek mindentől függetlenek, nem kötődnek a 

műsor tematikájához.  Valamilyen érdekes témát dolgoznak fel,  valami miatt  különleges 
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embert  szólítanak  meg,  vagy hangklipet  készítenek.  Pl.  egyszer  egyikük  egy éjszakára 

beült egy mentőautóba és magnóra vette a történteket. Utána ez összevágva került adásba, 

és aratott sikert. De volt úgy, hogy ők foglakoztak először egy kutyaszános hölggyel, és 

utána csapott le rá a média. Ha vannak stúdióvendégek, akkor velük is ekkor beszélgetnek. 

Ez nem túl gyakori, pedig van aki ezt élvezi a legjobban. 

A második rész a Középkezdés című sportrovat. Ez tárgyilagos hírműsor a megyében zajló 

eseményekről.

2. Reklám a Miskolci Rádióban

A  helyi  kereskedelmi  rádiók  ma  már  családtaggá  váltak  az  egész  országban,  S  így 

régiónkban  is.  Nem  is  lehet  ez  másként,  hiszen  helyi  hírek  repülnek  a  zene 

varázsszőnyegén, s ezért a helyi rádiók szólnak elsősorban az autóban, otthon a lakásban, 

az üzletekben, a vendéglőkben, sőt a munkahelyeken is. 

A helyi  rádió  a  leghatékonyabb  reklámhordozóvá,  közvetítővé  vált,  hiszen  gyorsan  és 

hatékonyan éri el a megcélozni kívánt közönséget. 

Érdekes és különleges színfoltja Miskolc város rádiózásának a Rádemis Kft. tevékenysége. 

A Rádió  Delta  Miskolc  Kft.  fő  profilja  nem a  műsorkészítés,  hanem az  értékesítés,  a 

marketing, az adásidő-értékesítés. 

„A  Miskolci  Körzeti  Szerkesztőség  berkeiben  1989.  szeptember  végén  alakult  meg  a 

Rádemis Kft. A gondolatban sokan fantáziát, üzleti lehetőséget láttak, így több, a térségben 

működő vállalat, intézmény, vállalkozás adta össze az indításhoz szükséges összeget. 

A Kft.  alapvetően  a  rádió  munkatársaira,  szakmai  tudásukra,  tapasztalataikra,  valamint 

eszközeire épített. Az 1989. október 2-i első adást követően naponta két órában sugárzott 

Rádió  Miskolc  műsoridejét  igyekezett  médiabrókerként  a  lehető  leggazdaságosabban 

értékesíteni. 

Az azóta  eltelt  időben  a  Kft.  profilja  jelentősen  kibővült.  A teljesség  igénye  nélkül  a 

Rádemis  Kft.  foglalkozott  prospektusok,  kiadványok  készítésével,  hirdetésszervezéssel, 

kereskedelmi  tevékenységgel,  számítástechnikai  irodája  szoftverkészítés  és  értékesítés 
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mellett hardwer értékesítéssel is, valamint gazdasági szolgáltatásokkal, ám a meghatározó 

mindvégig a rádióreklám, a kereskedelmi adás működtetése maradt és marad. 

„1993-ban  rádióreklámjaival  a  kft.  a  stúdió  falain  kilépve  jelen  kívánt  lenni  a  nagy 

tömegeket vonzó kiállításokon, árubemutatókon, de pl. a strandokon is. 

A  legfontosabb  feladat  természetesen  a  hirdetési  piacon  megszerzett  részesedést 

megtartani, illetve növelni.” 9 

Elsősorban rádióreklámokkal  foglalkoznak.  Napi öt  óra adásidő áll  rendelkezésre,  hogy 

reklámokat  elhelyezzék.  A  háromórás  reggeli  információs  műsor  mellett  a  délutáni 

kereskedelmi adásban a könnyedebb stílus kap helyet. A Rádemis Kft. egyik szlogenje a 

hallgatók felé irányul:  Bízzon az emberi hangban! A közönség ugyanis rögtön megérzi, 

hogy  az  őt  megszólító  hang  hiteles-e!  A  másik  jelszavuk  elsősorban  a  potenciális 

hirdetőknek szól: Hangot adunk mondandójának!

A feladatuk, hogy a rádióreklám hatóelemeinek (emberi hang, zene, effektek) megfelelő 

alkalmazásával hatásos „mixet” alakítsanak ki. Megvizsgáltatták műsoraik hallgatottságát 

és  figyelemmel  kísérték  a  rádiózási  szokásokat  és  végeztek  reklámhatékonysági 

kutatásokat is, annak érdekében, hogy munkájukat valóban hatásosan hatékonyan tudják 

végezni. 

3. Technikai változások

1997.  augusztus  26-tól  Budapest  és  Pécs  után  már  a  Tokaj  vételkörzetében  élők  is  a 

korszerű  100  MHZ-es  (CCIR)  frekvenciatartományban,  tisztább  hangminőségben 

hallgathatják  a  Petőfit  és  a  Bartókot.  A  vételkörzet  döntően  három  megye,  B.-A.-Z., 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye.

Az Antenna Hungária Rt. Ígéretéhez híven immár harmadik telephelyén adja át határidő 

előtt  a  médiatörvény  által  előírt  új  hálózatok  adóit,  beleértve  nemcsak  a  közszolgálati 

rádió, de két kereskedelmi rádió és televízió adóberendezéseit is. A társaság történetében 

példátlan módon így egy év alatt annyi új országos hálózat – szám szerint hét – épült fel, 

mint 1925 óta összesen. 

Augusztus 26-tól nemcsak a tokaji, de a kékesi toronyban is üzemkész állapotba kerültek a 

kereskedelmi televíziók adói. 

9 Fridély László: Rádemis a középhullámon==Észak Magyarország, 1993. április 29. 9. p. 
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1955-ben  kezdődött  meg  a  kísérleti  URH-sugárzás  Magyarországon  a  100  MHZ-es 

tartományban  egy  saját  fejlesztésű  adóval.  Aztán  a  politika  közbeszólt,  és  így  1959. 

augusztus  20-án  Budapesten,  már  a  másik,  a  keleti,  70  MHZ-es  (OIRT)  tartományban 

adták át hazánkban az első URH adóberendezéseket. A „rádió-rendszerváltásig” 38 évet 

kellett várni. Ennek a váltásnak az egyik lépcsőfoka 1995-ben a tokaji, MTV1-et sugárzó 

04-es csatorna leállítása és kiváltása volt, hiszen ez a frekvenciatartomány a nemzetközi 

egyezmények értelmében pont a 100 MHZ-es rádió-műsorszórásra van fenntartva. Az EU-

szabványú  100 MHZ-es  (CCIR)  tartomány  a  tisztább  hangminőség  mellett,  különböző 

egyéb  szolgáltatások nyújtására  is  alkalmas  (pl.  az  RDS-rendszer  kiírja  a  rádióállomás 

azonosítóját, vagy gépkocsiban használva automatikusan rááll a legközelebbi adóra stb.).

Az  amerikai  Harris  cég  szállította  rádió-adóberendezésekből  álló  négy  új  rádióhálózat 

példátlan  Európában,  hiszen  már  a  digitális  rádiózás  feltételeit  is  biztosítja,  így  a 

csúcstechnológiát képviseli.

Sajnos a KSH 1995-ös adatai szerint az URH rádiókészülékek 35 %-a nem képes a 100 

MHZ-es  tartomány  vételére,  itt  csak  a  készülék  cseréje,  vagy  adapter  (OIRT-CCIR) 

beszerzése és beszereltetése jelenthet megoldást. 

4. Rádióhallgatási szokások 1997

Idézet a Déli Hírlapban megjelent cikkből:

„Magyarországon a helyi kereskedelmi rádiózás hároméves múltra tekint vissza, ezért nem 

meglepő, hogy csupán 1997. júniusban született meg az ország első teljes körű helyi rádiós 

média-analízise.  A  kutatást  az  IP-Hungary  és  a  francia  tulajdonban  lévő  Rádió  1 

megbízásából  a  GfK-Hungaria  Piackutató  Intézet  végezte  az ország  19 nagyvárosában, 

1997 májusában. 

A vizsgálat célja a helyi rádióhallgatási szokások elemzése, illetve az országos (Kossuth, 

Petőfi,  Danubius,  Juventus)  és  lokális  adók  hallgatottságának  összehasonlítása  volt.  A 

közvéleménykutatásban a város 15-54 év közötti lakosságát kérdezték, így gyakorlatilag az 

aktív népesség teljes keresztmetszete és véleménye megjelenik az eredményben.
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Miskolcon az ismertség  és  a  hallgatottság  tekintetében  a  Nonstop Rádió  országosan  is 

kiemelkedő eredményt mutatott fel, ugyanis a városban fogható rádiók között a Nonstop 

bizonyult  a  leghallgatottabbnak  59,5  %-os  eredményével.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a 

megyeszékhelyen élők csaknem 60 %-a hallgatja napi rendszerességgel a Nonstopot. Ilyen 

magas hallgatottságot egyetlen rádió sem – beleértve az országos adókat is – produkált 

Magyarországon.  A  Nonstopot  a  Kossuth  Rádió  követi  40%-kal,  ezután  következik  a 

Petőfi 33,5%-kal. A Magyar Rádió Miskolc Körzeti Stúdiója 22%-kal negyedik, míg a sort 

a T-Rádió zárja 20,5%-kal. A kutatás nem közli a City Rádió adatát, mivel az nem éri el a 

mérhetőségi küszöbként meghatározott 10%-ot.

A különböző jövedelmű csoportok rádióhallgatási szokásainak vizsgálatakor kiderült, hogy 

az alacsony jövedelműektől a magas jövedelműekig gyakorlatilag mindenütt listavezető a 

Nonstop Rádió.

A kiskeresetűek 58%-a, a közepes jövedelműeknek pedig 67%-a hallgatja rendszeresen a 

rádió  műsorát.  A  magas  jövedelműek  rádiózási  szokásairól  az  derült  ki,  hogy  a 

megkérdezettek 100%-a hallgatja a Nonstopot, sőt semmilyen más adót nem hallgatnak 

ezen kívül. 

A  háztartások  lélekszáma  szerinti  hallgatottság  is  érdekes  adatokkal  szolgál  A  város 

összlakosságának 33,5%-át kitevő 1-2 fős háztartásokban a listavezető a Kossuth Rádió 

66,7,  illetve  65,5%-os  eredménnyel.  Az  átlag  magyar  családnak  megfelelő  3-4  tagú 

családokban azonban ismét a Nonstop a vezető 70,3 és 80,4%-os hallgatottsággal.  Ez a 

családtípus  egyébként  Miskolc  összlakosságának  50%-át  teszi  ki,  így  a  legjelentősebb 

csoport. Mellesleg a lakosság 6,5%-át kitevő 5 vagy több fős háztartásokban is a Nonstop 

vezet 61,5%-os eredménnyel.

Érdekes adatokkal szolgál a különböző rádiók adásainak idősávok szerinti elemzése.

A grafikon jól mutatja: a hallgatottság a 14-18 óra közötti időszakban a legnagyobb – ez az 

időszak  a  Nonstop  Rádió  úgynevezett  „sztársávja”  –  és  a  nappal  is  adó  rádiók  közül 

magasan kiemelkedik a Nonstop. Csupán a T-Rádió 8 és 10 óra közötti adása az, amelyik 

10% fölötti átlagos hallgatottsági mutatót tud produkálni, de ez is jelentősen alatta marad a 

Nonstop 40% közeli eredményének.”10 

10 Országos felmérés a helyi rádiózásról. A Nonstop Rádió a listavezető Miskolcon==Déli hírlap, 29. évf. 
161. sz. (1997. július 12.) 5. p.
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Helyi rádiózás, Miskolc. Idősávok
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2003. április 30-án ünnepelte ötvenedik születésnapját a Magyar Rádió Miskolci Stúdiója. 

Észak-Magyarországon  egyedül  ez  az  adó  teljesít  közszolgálati  misszió,  a  többi  adó 

kereskedelmi. A Hajnal József kétszeres Nívó-díjas szerkesztő által vezetett lelkes gárda a 

régió  legfrissebb  híreiből,  aktuális  eseményekről,  égető  problémákról  tudósítja 

tényszerűen,  sokoldalúan  a  hallgatókat.,  de  Kassa  és  Miskolc  vagy  Besztercebánya  és 

Salgótarján vonzáskörzetének együttműködéséért is sokat tesznek a munkatársak.

A  miskolci  rádiósok  műsorai  egyre  intenzívebben  integrálódnak  a  Kossuth  adásaiba 

(Magyarországról jövök, 16 óra, Napközben, stb.), a Krónikának is gyakran tudósítanak. 

Nem csoda, ha ma sok Kossuth Rádiós műsor szól róluk, szólt róluk. A Miskolci Rádió 50. 

születésnapi  ünnepségén a stúdió munkatársai  közül:  Jakab Mária,  Kertész Péter,  Mács 

Ildikó, Obulányi Jánosné, Szemes István és G. Tóth Ferenc részesült elnöki kitüntetésben.

IX. Összegzés
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Az emberek tájékoztatási  igénye közvetlen környezetük,  mindennapi világuk eseményei 

iránt  egyre  inkább növekszik.  Ennek kielégítésére  más nem vállalkozhat,  csak az adott 

helyet,  vagy kisebb földrajzi egységet tüzetesen ismerő és problémáit  vizsgálni,  feltárni 

képes helyi kommunikáció. Minél konkrétabb és „címzettebb” a tájékoztatás, annál inkább 

mozgósít,  vált  ki  indulatokat,  ösztönöz  cselekvésre.  Ahol  pedig  a  szűkebb  környezet 

eseményeinek ismerete találkozik az egészséges lokálpatriotizmussal, ott mindez közéleti 

erővé válhat. Erről egyetlen rádió sem mondhat le, hiszen ez erejük forrása, ez biztosítja a 

körzeti rádiók létét és működését. 

Az ország előtt  álló  feladatok azt  követelik  a  rádiótól,  hogy erősödjön az információs, 

cselekvésre ösztönző szerepe, hogy az újonnan felmerülő politikai,  kulturális kérdésekre 

adott válaszaik meggyőző ereje növekedjen. 

Erősödjön a rádió stabilitása és a műsorok közvélemény formáló stabilizáló szerepe. A 

rádiós munka megtervezésénél  mindig figyelembe kell  venni azokat a külső gazdasági, 

politikai,  társadalmi  feltételeket,  amelyek  megismerése  segítséget  nyújt  ahhoz,  hogy  a 

munka eredménye – a műsor – a valóság mélyebb összefüggéseit is feltárja. 

A  rádió  alapvető  feladata  mindig  az  aktualitás:  a  gazdasági  –  társadalmi  –  politikai 

mozgások nyomon követése,  az  azokra  való  konstruktív,  kreatív  reagálás,  a  társadalmi 

jelenségek és folyamatok hiteles feltárása, az alapvető politikai törekvések képviselete és 

elfogadása, a direkt és indirekt közönségformálás.

Természetesen  nem  láthatunk  előre  mindent  pontosan:  sok  olyan  esemény,  jelenség, 

történés várható, amely nem tervezhető, de a munkában, műsorokban fontos helyet foglal 

majd el. 

De a középponti helyet mindig az ember, a hallgató fogja betölteni. 

Ma bizonyára mosolyognánk egyik-másik riportot hallva. Ez azonban semmit nem von le a 

hajdani rádiósok értékéből. Hittel dolgoztak és elkötelezetten. Nekik köszönhető, hogyha 

olykor botladozva is, de megszólaltak – a saját hangjukon és szívük szerint – a bányászok, 

a munkások, Kazincbarcika vagy éppen Ózd építői,  sok-sok résztvevője az ’50-es évek 

kezdetén folyó nagy építőmunkának. Hangjuk – bizonyára emlékszünk még a vezetékes 

rádióra – messze hangzott, sokan hallották. 
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Tehát  a  rádiózás  története,  mint  láttuk,  a  múlt  század  második  felére  nyúlik  vissza, 

tulajdonképpen  Maxwellnek  az  elektromágneses  hullámok  természetére  vonatkozó 

elméleti fejtegetéseivel kezdődik. A rádió legtávolabbi ősének Herz rezonátora tekinthető, 

amellyel  1888-ban  Popov  már  megbízható  rezgést  kelt  (és  vevőkészüléket  épít,  majd 

feltalálja az antennát).

Marconi felismeri az adó és vevő egymásra hangolásának összefüggéseit, majd 1899-ben 

az  első  igazán  jelentős  rádiós  kísérletként  drótnélküli  összeköttetést  teremt  Anglia  és 

Franciaország között.

A mai értelembe vett rádiós műsorszórásra az 1900-as évek elején kezdődtek a kísérletek. 

A rendszeres adások világszerte a ’20-as években indultak meg. A II. világháború után a 

rádiótechnika  világszerte  magas  fejlettségi  szintet  ért  el.  A  rövidhullámok  mind  jobb 

kihasználásával már óriási területet lehetett megbízhatóan és hatékonyan átfogni, majd az 

ultrarövid hullámok felhasználása soha nem tapasztalt minőségjavulást eredményezett  és 

megszületett a magas hanghűségű Hi-Fi, térhatású sztereó rádiózás. 

Magyarországon az 1920-as évekre tehető a rádiózás kezdete és az 1950-es évekre esik a 

körzeti  rádiók  telepítésének  kora.   Arra  az  időre,  amikor  a  nemzetközi  helyzet  azt  a 

koncepciót sugallta,  hogy háború esetén szükség van helyi,  regionális  rádióadókra is és 

mindenképpen hátrányos lehet egy csupán központi rádióállomás működése. 

A vidéki stúdiók azonban egyértelműen bebizonyították, hogy békeidőben, hosszú távon is 

szükség van rájuk, helyük van, és megvan a helyük a tömegkommunikációs rendszerben, 

hiszen az elmúlt években egyértelműen megnövekedett a helyi információ iránti igény.

Mind markánsabban felismerhető, hogy egy tájon belül erősödik a gazdasági kooperáció. 

Az információ – pénz.  A rádió pedig speciális  jellegénél fogva, a leggyorsabban képes 

kielégíteni  az  információ  iránti  igényt.  Képes  arra,  hogy  relatíve  szűkebb  társadalmi 

körhöz szólva, mindenki magáénak érezze, fontosnak tartsa.

A  körzeti  rádiók  létét,  szükségességét  bizonyítja  az  a  különleges  adottsága  is,  amely 

kétségkívül  egyik  legfontosabb  jellemzője:  a  műsorszolgáltatás  sokfélesége, 

működésmódjának technikai  hajlékonysága – ami sokkal olcsóbb, mint  a televíziónál  – 
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amelyek  képessé  teszik  arra,  hogy  egyidejűleg  számos,  különböző  irányban  fejtsen  ki 

tevékenységet. 

„Levelek  és  telefonhívások  százai  bizonyítják,  hogy Borsod,  Heves  és  Nógrád  megye 

rádióhallgatói  egyre  inkább  magukénak  vallják  a  miskolci  stúdiót.  […] jól  értelmezett 

lokálpatrióta  érdeklődéssel  várják  az  avasi  harangjáték  a  Rádió  Miskolc  szignáljának 

felcsendülését…

[…]  Hisszük  és  valljuk,  hogy  a  változó  világot  csak  a  változásokat  követő 

rádióműsorokkal  lehet  nyomon  követni.  A  megújulás  azonban  sohasem  lehet  öncélú 

befeléfordulás, hanem olyan párbeszéd a hallgatóval, amelyen átsüt a jobbító szándék, a 

holnapért  érzett  felelősség.  […]  nem  ígérhetünk  valamiféle  kincstári  optimizmust,  de 

ígérhetünk őszinte, valósághű és gyors tájékoztatást,  holnapban bízó párbeszédet annak, 

akiért vagyunk, Önnek, kedves hallgató.” – Ezeket a sorokat Paulovits Ágoston a 40 éves 

jubileumon írta-mondta. De a szavak igazak ma is és megmutatják a jövőt is. 

Miskolci Rádió: fél évszázad az éterben

Érdemes áttekinteni az ívet, amelyet a rádió megtett. Hajdan Lillafüreden dolgoztak, aztán 

beköltöztek a Városház térre, később az Ady-hídnál lévő toronyházban serénykedtek, majd 

következett  a  mostani  –  remélhetőleg  nem utolsó  –  állomás,  a  Bajcsy-Zsilinszky utcai 

sajtóház negyedik emelete. 

Évtizedekkel ezelőtt délutánonként hatvanperces műsorral jelentkeztek, majd másfél, két- 

és  háromórásra  bővült  a  már  körzeti  és  nemzetiségi  stúdió  adásideje.  A  következő 

lépcsőfokot a reggeli program jelentette, aztán eljött az az idő is, amikor reggel hattól este 

tízig hallgathattuk a Miskolci Rádiót. A hőskorban mindent előre, szalagra rögzítettek, az 

első úgynevezett élő bejelentkezést a hatvanas évek második felében produkálták, s bizony 

régen elfelejtették  a  „konzerves” időszakot,  már  hosszú ideje  élőben megy az  adás.  A 

paletta nagyon színes: vannak saját készítésű, közös és átvett műsoraik. 
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Az ötven esztendő kapcsán számos politikus és gazdasági vezető, művész és tanár, sportoló 

és orvos, tanuló és fizikai dolgozó szólalt meg, véleményük egybecseng, s vitathatatlanul 

igaz:  a  Miskolci  Rádió  magas  színvonalon  tölti  be  közszolgálati  szerepét,  szó  szerint 

szolgálja a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyei hallgatókat.

A szerkesztőséget évek óta Hajnal József vezeti. Elődei voltak: G. Tóth Ferenc, Paulovits 

Ágoston, Gyárfás Imre, Becze Károly, Faggyas Sándor.

Mindannyian szívvel-lélekkel szolgálták a „képzelet színházát”, a Miskolci Rádiót, minket, 

hallgatókat. 

„A tudomány és technika kölcsönösen megtermékenyítik egymást. Olyan 

kapcsolatot kell létesíteni közöttük, amely ösztönzően hat mindkettőjükre.”

(Joliet Curie)

Miskolc, 2005. december 15.
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X. Mellékletek

A  Közösségi  Rádiók  Világszervezetének  (AMARC  –  Association  Mondiale  des 

Radiodiffuseurs  Communautaires)  európai  közösségi  rádiós  kartája,  amely  1994 

szeptemberében került elfogadásra Ljubljanában, az AMARC által  szervezett  Közösségi 

Rádióadók Első Összeurópai Konferenciáján. A karta alaptétele a kommunikációhoz való 

jog:

- mindenkinek  joga  van  a  kommunikációs  eszközök,  lehetőségek  igazságos  és 

egyenlő elosztásához,

- a  média  egészének  a  pluralizmust  a  demokratikus  társadalom  egyik  lényeges 

vívmányaként kell kezelnie, 

- a  közösségi  rádiók  igen  fontos  szerepet  játszhatnak  a  kulturális  jogok 

megerősítésében,  különösen  a  kisebbségek,  emigránsok  stb.  nyelvi  és  kulturális 

jogait illetően, valamint e csoportok kommunikációs eszközhöz jutása tekintetében,

- a társadalmat az információ létrehozójának és nem kizárólag fogyasztójának kell 

tekinteni,

- a technikai fejlődés, az információ és telekommunikáció világának összecsúszása a 

potenciális  felhasználók  számának  rohamos  növekedését  vonja  maga  után,  ám 

ugyanakkor szakadékot hoz létre a hozzáférés lehetőségével rendelkezők és nem 

rendelkezők között.

187



XI. Eredeti dokumentumok másolatai

188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



XII. Hivatkozási jegyzék

1. ESZENYI M.: Hogyan lehetsz rádiós. Bevezetés a rádiós újságírásba. 12.p.

2. SZABADON. Kiadja a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete. 22.p.

3. SUGÁR G.: A színes televízió és a sztereó rádiózás korszaka. 28. p. 

4. SZŰCS L.: Bővülés a zsugorodó rádiós piacon. 32. p. 

5. HERMAN J. – MESTER M.: A rádiós hírszerkesztés alapjai 43. p. 

6. VARGA CS.: Unesco kommunikációs világjelentés 55. p.

7. BALÁZS G.: Kommunikációs és médiaismeret 56. p. 

8. HAJNAL J.: Déli Hírlap, 1997. jan. 31. 4. p. 

9. FRIDÉLY L.: Észak Magyarország, 1993. ápr. 29. 9. p. 

10. Országos felmérés a helyi rádiózásról. Déli hírlap, 1997. júl. 12. 5. p. 

202



XIII. Irodalom jegyzék

1) (balázs): Ha újra szól(na) a rádió==Hajdú-Bihari Nap, 1995. dec. 8. 

2) (P.Cs.): Szóla Rádió==Hajdú-Bihari Napló, 1993. ápr. 15.

3) „Ahol a jó híreket is bemondják”: Miskolci Rádió-jövő==Déli hírlap, 31. évf. 61. 

sz. (1999) 5. p.

4) „Szól a rádió” [Miskolc] / Fridély László==Déli hírlap, 27. évf. 78. sz. (1995) 4. p. 

5) 40 éves a Miskolci Rádió==Déli hírlap, 25. évf. 98. sz. 81993.). 5. p. 

6) 5 kW-os KH adó áttelepítése Pécsről Miskolcra / Kisgyörgy Tibor ==Modulator, 

19. évf. 1. sz. (1987). P. 53-55.

7) A BBC irányelvei. Tájékoztató műsorok készítéséhez. Budapest, MTV, 1990.

8) A Borsodi Rádió zenei műsorairól / vál. Zalán Irén==Észak-Magyarország, 164. sz. 

(1959. július 15.) p. 2. 

9) A  Ga-Ga  rádió  Marosvásárhelyen:  Az  első  magyar  kereskedelmi  csatorna 

Romániában / Liszkay László==Déli hírlap, 31. évf. 179. sz. (1999) 2. p. 

10) A  hatékony  rádiózásért.  A  rádió  nyelvi  bizottságának  elemzéseiből  (1976-91). 

Budapest, Magyar Rádió, 1993.

11) A helyi  rádióadók  kérdései  /  Bácskai  Erika==Rádió  és  Televízió  Szemle,  2.  sz. 

(1970), p. 63-69. 

12) A helyi rádióadók kérdéseiről / Gyárfás Imre==Rádió és Televízió Szemle, 1. sz. 

(1971.), p. 123-128. 

13) A  helyi  rádiózás  helyzete  és  perspektívája  /  Mészáros  Ferenc==Rádió  és  TV 

Szemle, 2. sz. (1972), p. 32-38. 

14) A hitelesség  minőséget  jelent  /  Paulovits  Ágoston==Borsodi  műszaki  gazdasági 

élet, 38. évf. 5/6. sz. (1993) p. 217-218.

15) A kovakőtől  a  szilíciumig.  A tömegkommunikációs  eszközök története.  /  szerk. 

Giovanni Giovannini. Budapest, Püski, 1990.

16) A körzeti rádiók munkatársai / Berta Béla, Miskolc, 1972. 7. p. 

17) A Magyar Rádió Miskolci Stúdiójának 1979. évi munkaterve. Miskolc, 1979. 7. p. 

18) A megújuló rádió új háza: A környék leghallgatottabb adója==Déli hírlap, 32. évf. 

155. sz. (2000) 4. p. 

203



19) A  Miskolci  Rádió  hallgatótábora.  Előzetes  kutatási  jelentés  /  Révész  Sándor, 

Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 19ö86. 16. p. 

20) A Miskolci Rádió új műsora==Új Magyarország, 6. évf. 57. sz. (1996) 13. p. 

21) A  Nonstop  Rádió  a  listavezető  Miskolcon:  Országos  felmérés  a  helyi 

rádiózásról==Déli hírlap, 29. évf. 161. sz. (1997) 5. p. 

22) A Rádió Ga-Ga regionális rádióadó bemutatkozása==Észak-Magyarország, 55. évf. 

61. sz. (1999) 5. p. 

23) A rádió  vidéke,  a  vidék  rádiója:  Mi  újság  Miskolcon és  a  körzetben?  /  Hajnal 

József==Déli hírlap, 28. évf. 99. sz. (1996) 4. p. 

24) A rádióról – új rádiósoknak / szerk. Domány András, Budapest

25) A régi- új rádió hallgatóközelben / Udvardy József==Észak-Magyarország, 50. évf. 

267. sz. (1994) 3. p. 

26) A választás joga a hallgatóé / [riporter] Fridély László, Horváth Szabolcs==Déli 

hírlap, 25. évf. 199. sz. (1993). 5. p. 

27) Aronson, Elliot: A társas lény. Budapest, Közg. j.K., 1994.

28) Az első szignál ürügyén / Kőhidi László==Rádió és Televízió Szemle, 2. sz. (1978), 

p. 22-27.

29) Az éterben nem bokszolnak / Udvardy József==Észak-Magyarország, 50. évf. 134. 

sz. (1994) 5. p. 

30) Az MSZMP Borsod megyei Bizottság VB 1987. augusztus 28-i ülésén elfogadott  

határozata a megyében működő tömegtájékoztatási eszközök munkájáról. Kiadja az 

MSZMP Borsod megyei Bizottsága, Miskolc, 1987. 4. p. 

31) B.A.Z. megye irodalma a sajtóban. 1979-1982. 

32) Bajomi-Lázár  Péter:  Közszolgálati  rádiózás  Nyugat-Európában.  Budapest,  Új 

Mandátum, 2000.

33) Bajomi-Lázár  Péter:  A  magyarországi  médiaháború.  Budapest,  Új  Mandátum, 

2001.

34) Balázs  Géza 8szerk.):  Kommunikáció-  és médiaismereti  szöveggyűjtemény.  I-II. 

Budapest, MR, 1998.

35) Balázs Géza: A rádió és a gyermekek=Társadalmi Szemle, 1998/5. 95-100. p. 

36) Balázs Géza: A rádiós kommunikáció. Budapest, MR, 1997.

37) Balázs  Géza:  Kis  könyv  az  iskolarádióról.  Közösség-kommunikáció-technika. 

Budapest, 1986.

38) Balázs Géza: Rádiós ismeretek alaptanterve (RAT)=Pagoda, 1996/1-2. 29-32. p. 

204



39) Balázs Géza: Újságírás, rádiózás. Budapest, DUE-Haza és Haladás, 1995.

40) Balázs Géza: Újságíró-ismeretek. Budapest, DUE-Texoft, 1993.

41) Balázs Géza-Kuti Sándor-Szayly József: Rádiós ismeretek. Budapest, DUE, 1997.

42) Balázsi  Tibor  a  Nonstop  Rádió  ügyvezetője  és  Tache  Ottó,  a  Top  Rádió 

főszerkesztője közös adás indításáról tárgyalt 

43) Barbier,  Frederic-Lavenir,  Catherine  Bertho:  A  média  története  Didrot-tól  az 

internetig. Budapest, Osiris, 2004.

44) Bedő Iván: Hírkönyv. Budapest, MR, 1995.

45) Bencédy  József  (szerk.):  A  hatékony  rádiózásért.  A  rádió  nyelvi  bizottságának 

elemzéseiből (1976-1991), (1985-1993). Budapest, Magyar Rádió, 1993. 1994.

46) Bencédy József: Sajtónyelv. Budapest, MÚOSZ, 1995.

47) Beszterczey Gábor: Melyik köz, milyen szolgálat? A brit televíziózás esete==Jel-

Kép, (1995) 1. sz.

48) Borsod megye fejlődése a megyei lapok tükrében. 1945-1964.

49) Borsodi Szemle repertóriuma. 1956-1967; 1968-1977.

50) Bővült a Miskolci Rádió adásideje. Délután is közszolgálati műsor==Déli hírlap, 

28. évf. 55. sz. (1996) 2. p.

51) Buzder Lantos Gábor: EstFM. Egy közszolgálati magánrádió a kereskedelmi rádiók 

piacán==Médiakutató. 2002. Nyár. 87-98. p. 

52) Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Budapest, Haza és Haladás Alapítvány, 

1993.

53) Cseh  G.  –  Sükösd  M.:  A  törvény  ereje.  A  médiatörvény  értékelése 

felé==Médiakutató. 2001. Tavasz (2. sz.) 75-94. p. 

54) Cseh Gabriella: Hogyan módosuljon a médiatörvény?==Csermely Ákos (et.al.): A 

média jövője. Internet és hagyományos média az ezredfordulón. Budapest, Média 

Hung. K. , 1999. 221-225. p. 

55) Cseh  Gabriella-Sükösd  Miklós:  Médiajog  és  médiapolitaika  Magyarországon  I. 

Médiajog. Budapest, Új Mandátum, 1999.

56) Cserés Miklós: Rádióesztétika. Budapest, Kossuth, 1974.

57) Csorba József: A médiahatalom átmenete a médiagazdaságba==Valóság, 1998/4, 

22-36. p. 

58) Deme László: A bemondói munka mondatfonetikai kérdéseiről==A rádióbemondó 

beszéde 71-101. p. 

205



59) Deme László: A hangzásforma hírértéke-a hírérték hangzásformája. EFF 4. 1991. 

75-86. p. 

60) Deme László: A rádió hangjáról==RTvSzle, 4. (1972) 1. 147-56. p. 

61) Deme László:  A rádióban elhangzó  beszédről.  MRT TK Tanulmányok  VIII.  4. 

1977.

62) Deme László: A rádióhírek szövegalkata és hangzásformája==RTVSzle II. (1978) 

48-55. p. 

63) Deme László: A rádióhírek szövegezése és elmondása. MRT TK Tanulmányok X. 

1978.1.1-68.p.

64) Deme  László-Cserés  Miklós:  A  rádióban  elhangzó  beszédről==A  hatékony 

rádiózásért-a rádió nyelvi bizottságának elemzéseiből (1976-1991) 1993, 13-50. p. 

65) Dénes Gábor (szerk.): Sulirádió. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, (é.n.)

66) Dénes Gábor: Az iskolarádióról. Budapest, Teszársz Károly Vasas Művészegyüttes 

és Ifj. Ház, 1979.

67) Dénes  Gábor:  Módszertani  útmutató  az  iskolarádió  működtetéséhez.  Budapest, 

Munkaügyi Min. Szakokt. és Továbbképz. Int., 1979. 

68) Egy hullámhosszon==Déli hírlap, 31. sz. (2002. febr. 6.), p. 9. 

69) Egyetemi rádió Miskolc==Déli hírlap, 35. évf. (2003. jan. 18.), 15. sz., p. 5. 

70) Elhallgatott a City Rádió==Magyar Nemzet, 58. évf. 87. sz. (1995) 6. p. 

71) Előfizetők számának alakulása Ózdon==Észak-Magyarország, 42. sz. (1964. febr. 

20.), p. 1.

72) Eszenyi Miklós: Az újságírás bibliográfiája. Miskolc, Miskolci BE, 1996.

73) Eszenyi Miklós: Hogyan lehetsz rádiós? Bevezetés a rádiós újságírásba. Miskolc, 

Faschion Team, 2000.

74) Etikai kódex a Magyar Rádió műsorkészítéséhez. Budapest, Magyar Rádió, 1993.

75) Faragó Jenő (et.al.): Sajtóműfajok kézikönyve. Budapest, MÚOSZ, 1987.

76) Fél évszázad az éterben==Déli hírlap, 35. évf. 101. sz. (2003. máj. 2.), p. 3. 

77) Felállították a miskolci rádiórelét==Miskolci Hírlap (1947. június 28.) p. 2. 

78) Félig-meddig  feleség.  A  miskolci  rádió  operettbemutatója  /  Benedek 

Miklós==Észak-Magyarország, 53. sz. (1959. március 4.), p. 2.

79) Feljegyzés a körzeti rádiózásról. Miskolc, 1985. 5. p. 

80) Feljegyzés a Miskolci Rádió tevékenységéről / Paulovits Ágoston, Miskolc, 1981. 6. 

p. 

206



81) Feltalálták az időgépet!: Rádiózás 12 órában, egyelőre a hétvége három napján / 

[riporter] Hajnal József, Búss Gábor Olivér==Déli hírlap, 29. évf. 26. sz. (1997) 4. 

p. 

82) Földes Anna: Az interjú. Budapest, Útmutató, 1999.

83) Fülöp Géza: Az információ. Egyetemi és főiskolai jegyzet. Budapest, ELTE BTK, 

1996. 

84) Fülöp Géza: Ember és információ. Budapest, Múzsák, 1987.

85) Fülöp  Géza:  Sajtótörténet,  sajtóismeret.  Egyetemi  jegyzet.  Budapest,  Tankvk., 

1987.

86) Gálik Mihály: A rádiózás fejlődésének amerikai és európai útja==Jel-Kép (1996) 4. 

sz.

87) Gombó Pál: bevezetés a sajtóismeretbe. Budapest, Tankvk., 1967.

88) Gondolatok  a  közszolgálatiságról.  Szemelvények  az  UNESCO 

Courierból==Pagoda (1998) 11-12. sz. 

89) György Péter: Digitális éden. Budapest, 1998.

90) Halász János: Rádiózásról==Parola, 1993/I.

91) Hamburger Béla: A médiatervezés módszertana. Budapest, Magyar Reklámszöv., 

1997.

92) Heckenast Gábor-Horváth Gyula: A stúdiók világa. Budapest, Ajtósi Dürer, 1994.

93) Hegyi Béla: Beszélni is nehéz! Budapest, Magvető, 1985.

94) Herman  József-Mester  Mónika:  A  rádiós  hírszerkesztés  alapjai==Médiakutató. 

2001. Ősz. 128 p. 

95) Indítanák  a  közös  adást  :  Miskolci  Nonstop  és  kassai  Top,  vagyis:  NONS-

TOP==Új észak, 2. évf. 17. sz. (1996) 2. p. 

96) Jakab  Zoltán:  A  közszolgálatiság  értelmezése  a  20-as  évektől 

napjainkig==Közszolgálatiság a médiában / szerk. Terestyéni Tamás, 1995.

97) Jakus  Ibolya:  Bevádolt  tévé-  és  rádióműsorok==Heti  Világgazdaság,  XIX.6. 

(1977.febr.8.) 87-90. p. 

98) Jelentés a megyében működő tömegtájékoztatási eszközök (különös tekintettel az 

Észak-Magyarország és a Magyar Rádió Miskolc Körzeti és Nemzetiségi Stúdiója) 

munkájáról, javaslat a feladatokra. Kiadja az MSZMP Borsod megyei Bizottsága, 

Miskolc, 1987. 10. p. 

99) Jubilál a Magyar Rádió: Növekszik a regionális stúdiók szerepe==Déli hírlap, 32. 

évf. 281. sz. (2000) 4. p. 

207



100)Jubilált a Miskolci Rádió / Illésy Sándor==Észak-Magyarország, 49. évf. 100. sz. 

(1993). 1. p. 

101)Jubileumi  szám  a  Magyar  Rádió  fennállásának  50.  évfordulójára==Rádió  és 

Televízió Szemle, Budapest, 1975. 

102)Kardos  Zoltán:  közérthetőség  a  rádiós  hírekben==Médiakutató.  2003.  Ősz. 

119-128. p. 

103)Kertész  Krisztina:  Jogharmonizáció  az  audiovizuális  szektorban.  A  magyar 

médiaszabályozás  legújabb  fejleményei  az  EU-csatlakozás 

tükrében==Médiakutató. 2003. Tél. 85-95. p. 

104)Két rádió osztozik a frekvencián==Észak-Magyarország, 52, évf. 31. sz. (1996) 3. 

p. 

105)Kibekkelünk néhány évet: Benkő László a Nonstop Rádióról és a zenei piacról / 

Faragó József ==Népszabadság, 52. évf. 175. sz. (1994) 13. p. 

106)Kilián Zoltán: Rádióesztétika. Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1939.

107)Kinek szól a rádió==Észak-Magyarország, 60. évf., 3. sz. (2004. jan. 5.), p. 4. 

108)Kisch, Egon Erwin: A száguldó riporter. Budapest, Gondolat, 1974. 

109)Kívánsághangverseny  a  Bartók  Béla  Művelődési  Házban  /  Benedek==Észak-

Magyarország, 25. sz. (1958. jan. 30.), p. 5. 

110)Komiszár János: „Szóla” Paraván. Debrecen, 1998.

111)Komiszár János: Újra „Szóla” Paraván. Debrecen, 1999.

112)Kovács  András  István:  Csatornák  háborúja.  Média  és  reklám==Világgazdaság 

évkönyv’98. Budapest, Zöld Újság Rt., 1997. 114-117.p.

113)Kováts  Ildikó:  Közszolgálati  műsorszórás  és  nemzetállam==Közszolgálatiság  a 

médiában / szerk. Terestyéni Tamás, 1995.

114)Közszolgálati  műsorszolgáltatási  szabályzat==Művelődési  Közlöny,  1998/5, 

393-417. p. 

115)Krokovay  Zsolt:  A  Tévéhíradó  feladata==Médiakritika.  Tanulmányok  a  média 

kritikai megközelítésének témaköréből / szerk. Terestyéni Tamás, Budapest, Osiris, 

1997. 71-78. p. 

116)Kulcsár Ferenc – Vajda Márton: Rádiós újságírás. Budapest, Tankvk., 1978. 

117)Lévai B.: A rádió és a televízió krónikája, 1945-1978. Budapest, Tömmegkomm. 

Kut. Közp.

118)Lévai Béla-Szabó Miklós: rádió-televízió anno…Budapest, Minerva, 1975.

208



119)Magyarország  rádió  és  televízió  ellátottsága.  Budapest,  1976. 

Postavezérigazgatóság. 69. p. 

120)Magyarországi  médiumok  a  közvélemény  tükrében:  (szerk.)  Terestyéni  Tamás. 

Budapest, ORTT, 2002.

121)Malette, Malcolm F. (szerk.): Újságíró kézikönyv a kelet-közép-európai újságírók 

számára. Budapest, MÚOSZ, 1992. 

122)Marconi /  Jacot-Collier  [kieg.  Zakariás  Jónás]:  A  magyar  rádió  fejlődésének 

története. Budapest, 1947.

123)Megkezdte adását a megyei  rádió==Észak-Magyarország, 102. sz. (1953. május 

1.), p. 3. 

124)Miskolc a Petőfi rádióban: A város múltja, jelene és jövője az éterben / Szaniszló 

Bálint==Déli hírlap, 29. évf. 162. sz. 81997) 3. p. 

125)Miskolci Szerkesztőség műsorideje helyi adón. Statisztikai adatok. Miskolc, 1987. 

126)Nagy Krisztina: A médiatörvény reklámra és támogatásra vonatkozó szabályainak 

értelmezése az ORTT döntéseiben. Kézirat. Budapest, 2001.

127)Negyven éve szól a rádió…==Észak-Magyarország, 49. évf. 99. sz. (1993). 9. p. 

128)Nonstop,  majdnem  megállás  nélkül  /  [riporter]  Balázsi  Tibor,  Szalóczi 

Katalin==Észak-Magyarország, 51. évf. 133. sz. (1995) 4. p. 

129)Összefoglalás az 1987-es műsormunka néhány fő tendenciájáról és az új tervezési 

rendszer  működésének  tapasztalatairól.  Irányelvek  az  1988-as  sormunkához, 

előzetes ajánlások a tervkészítéshez / Hárs István, Budapest, 1987. 21. p. 

130)Péchy Blanka: Beszélni nehéz! Budapest, Magvető, 1980.

131)Péterfi  Ferenc  (szerk.):  A közösségi  rádiózásról.  Budapest,  Közösségfejl.  Egy., 

1992.

132)Péterfi Ferenc (szerk.): Szabadon. Budapest, Szabad Rádiók MSZ, 1999.

133)Ráckevei  Ágnes:  Misekommunizmus.  Egy  ünnep  a  Magyar  Rádió  1947-1953 

közötti gyermekműsoraiban==Médiakutató. 2002. 6. sz. 41-52. p. 

134)Rádió és sport. Jubileumi kiadvány a 30 éves évfordulóra / Főszerk.: Paulovits 

Ágoston, Miskolc, 1981. 39. p. 

135)Rádió és TV Szemle 1969-től 1979-ig [utána Jel-Kép]

136)Rádió Gaga=Koktél, 1. évf., 6. sz. (2002. július), p. 23. 

137)Rádióhallgatók könyve. Szerk. Lévai Béla, Budapest, 1958.

138)Rádiókészülék-ellátottság  a  nyolcvanas  években  /  Jakab  Zoltán==Rádió  és 

Televízió Szemle, 3-4. sz. (1978), p. 51-60.

209



139)Rádiós  tervek Miskolcon:  A Rádemis  a  hangsúlyt  a  minőségre  teszi  /  Fridélyi 

László, Balázsi Tibor, Bazsa Krisztina==Déli hírlap, 28. évf. 19. sz. (1996) 6. p. 

140)Rádiózás – televíziózás / Szegfű András, Budapest, 1971.

141)Régióadó-a jövő vidéki rádiója==Észak-Magyarország, 60. évf., 234. sz. p. 5. 

142)Regionális rádió lesz a Miskolci==Észak-Magyarország, 206. sz. (2004. szept. 3.), 

p. 3. 

143)Rósz Zsuzsa: Egy fejezet a BBC történetéből. A BBC átalakulása a nyolcvanas és 

a kilencvenes években==Médiakutató. 2001. Nyár. 109-127. p. 

144)Salamon István: Rádiótörténeti szöveggyűjtemény. Budapest, MR Rt. 1999.

145)Scherz Ede: A rádió humora. Budapest, a szerző kiadása, 1931.

146)Sky Music:  vigyázat,  kábelen  terjed!  /  Szelba Christian==Észak-Magyarország, 

55. évf. 236. sz. (1999) 10. p. 

147)Sok zene,  kevés  szöveg és  semmi  politika:  Halló,  itt  a  City  Rádió  Miskolc!  / 

Csontos László==Magyar hírlap, 26. évf. 292. sz. (1993). Mell. 2. p. 

148)Star FM==Észak-Magyarország, 59. évf., 9. sz. (2003. január 11.), p. 5. 

149)Stern, Howard: Rádió-sokk==Filmvilág, 1997/8. 45-47. p. 

150)Stúdióavatás Sárospatakon: A Miskolci Rádió Zemplénben==Déli hírlap, 29. évf. 

105. sz. (1997) 2. p. 

151)Sugár Gusztáv: A színes televízió és a sztereó rádiózás korszaka. Budapest, Ajtósi 

Dürer, 1994. 224 p. 

152)Sükösd Miklós: Médiaháború Magyarországon==Mozgó Világ, 1992. október.

153)Szecskő Tamás: Adalékok a közszolgálati műsorszórás 

fogalmához==Tömegkommunikáció és társadalom. Három tanulmány, Magyar 

Rádió Rt., 1998.

154)Szekfű András:  Közszolgálat  a  frekvenciahiány elmúltával==Közszolgálatiság  a 

médiában / szerk. Terestyéni Tamás, 1995.

155)Szóla Rádió – Debrecen==Parola, 1994/III.

156)Szűcs László: Bővülés a zsugorodó rádiós piacon. Magyarország médiakönyve. 

Budapest, 2000-2001. 2. 

157)Tájékoztató  a  Miskolci  Rádió  1984-85.  évi  munkájáról és  ajánlás  a  következő 

időszak feladataira. Miskolc, 1984. 10. p. 

158)Takács Ferenc: A rádióműsor szerkesztése. Budapest, MRT TT, 1975.

159).Tamás Pál: A hatalmi viszonyok átalakulása a 

szerkesztőségekben==Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai 

210



megközelítésének témaköréből / szerk. Terestyéni Tamás, Budapest, Osiris, 1997. 

92-104. p. 

160)Tardieau, Jean: A rádió nagysága és gyengesége. Budapest, MRT TT, 1972.

161)Tartalom ötös, technika elégséges==Déli hírlap, 35. évf., 72. sz. (2003. márc. 27.), 

p. 3. 

162)Terestyéni Tamás (szerk.): Közszolgálatiság a médiában. Budapest, Osiris, 1995.

163)Tertinszky E.: A Magyar Rádió==Kollega Tarsoly István (szerk.): Mo. XX. sz-i 

tört. III. Kultúra, műv. sport és szórakozás. Szekszárd, Babits Kiadó

164)Tóth Judit: Közösségi rádiózás Debrecenben (ELTE Komm. 

szakdolg.)==Médiakutató. 2001. Ősz. 4. sz. 116-127. p. 

165)Tóth  Vali:  „Minden  kormány  meg  van  győződve  arról:  a  BBC  igazságtalan 

vele”==Pagoda, 4. évf. 9-10. sz. (1998)

166)Új miskolci adó: a City Rádió==Észak-Magyarország, 49. évf. 278. sz. (1993) 4. 

p. 

167)Változásokat ígér a régi-új rádiófőszerkesztő==Észak-Magyarország, 58. évf.,50. 

sz. (2002. febr. 28.), p. 3. 

168)Varga Csaba: Unesco kommunikációs világjelentés. A média és az újtechnológiák 

kihívása. Budapest, Magyar Unesco Bizottság : ORTT : Média Kut. Int., 1998.

169)Vásárhelyi  Márta-Halmai  Gábor:  Nyilvánosság  rendszerváltása.  Budapest,  Új 

Mandátum Kvk., 1998.

170)Vékássy  László:  Gondolatok  a  riporteri,  műsorvezetői  magatartás  néhány 

pályakövetelményéről;  Szempontok  a  riportkészítéshez.  Budapest,  MR  Okt.  O., 

1994.

171)Vevőre talált a Rádió Gaga==Észak-Magyarország, 57. évf., 155. sz. (2001. július 

5.) p. 2. 

172)Vidéki rádiók / Medveczky László==Népszabadság (1973. ápr. 30.)

173)Wacha Imre (szerk.): A rádióbemondó beszéde. Budapest, MRT TTK, 1973.

174)Wacha Imre: A rádióhírek kommunikativitása. Nyr 113. 1989, 412-25. p. 

175)Wacha  Imre:  A  rádióhírek  megfogalmazásáról==A  hatékony  rádiózásért  2.  A 

Magyar Rádió nyelvi bizottságának elemzéseiből. 1994. 15-46. p. 

176)Wacha Imre:  A rádióhírek  szövegformája  és  megszólaltatási  gondjai.  Nyr  114. 

1990. 129-42. p. 

177)Zentai János: A rádió műhelyéből. Budapest, Gondolat, 1975. 

  

211



XIV.Felhasznált levéltári anyag

1. 69. fond / 2. főcsoport. 516. őrzési szám. 1948-1956.

2. 1. fond / 5. őrzési szám. 1960. V.B. napirendi anyag

3. 1. fond / 9. őrzési szám. 1960. V.B. anyag

4. 1. fond / 3. őrzési szám. 1968. V.B. anyag

5. 1. fond / 1. főcsoport 12. őrzési szám. 1975. V.B. napirendi anyag

6. 1. fond / 1. főcsoport. 9. őrzési szám. 1978. V.B. anyag

7. 1. fond / 1. főcsoport. 25. őrzési szám. 1982. V.B. anyag
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XV. rádiózással kapcsolatos jogszabályok jegyzéke

1. 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

2. 1986. évi II. törvény a sajtóról [a végrehajtására kiadott 12/1986. (IV.22.) MT 

számú rendelettel egységes szerkezetben]

3. 1992. évi LXXII. törvény a Távközlésről

4. 1993. évi LXII. törvény a Frekvenciagazdálkodásról

5. 1996. évi CXXVII. törvény a Nemzeti hírügynökségről

6. 1996. évi I. törvény a Rádiózásról és televíziózásról

7. 1998. évi XLIX. törvény A határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, 

1989. május 5-én kelt európai egyezmény kihirdetéséről

8. 1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról

9. 2001. XL. törvény A hírközlésről

10. 2002. XX. törvény A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. I. törvény 

jogharmonizációs célú módosítása

11. 8/2002. (XII.25.) IHM rendelet A rádióamatőr szolgálatról
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1. URL http://www.cityradio.hu

2. URL http://www.dioradio.hu

3. URL http://www.radiogaga.hu

4. URL http://www.skyradio.hu

5. URL http://www.szabadradio.hu

6. URL http://www.nonstopradio.hu

7. URL http://www.starradiofm.ro

8. URL http://www.tilos.hu

9. URL http://miskolciradio.hu
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