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„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. december 10-én)
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A kutatási feladatról

Egyetemi tanulmányaim során kezdtem el behatóbban érdeklődni a tömegkommunikáció mint 

tudomány, és ennek egyik fontos területe a rádiózás iránt. 

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

politikai,  történeti  vonatkozása érdekelt.  Olyan dolgozatot akartam írni,  - ez feltétel is egy 

Phd-disszertáció esetében – amely nem már korábban feldolgozott témák egy újabb ötvözete, 

kibővítése, más nézőpontból történő feldolgozása, hanem önálló kutatást igénylő munka, egy 

merőben újszerű, eddig még meg nem született munka eredménye lesz.

A magyar rádiózás történetével előttem már sokan foglalkoztak, és jelentek meg összefoglaló 

munkák.

Egynéhány  vidéki  nagyváros  rádióiról  is  jelent  meg  néhány  szórvány  cikk,  itt-ott 

folyóiratokban, pl. Debrecen rádiózása meglehetősen ismert már a szakirodalomból. De nem 

született még olyan átfogó mű, amely a vidéki stúdiók történetével általában, munkájukkal, a 

kezdeti évekkel foglalkozott volna.

A  Magyar  Rádió  Rt.  Miskolci  Körzeti  Szerkesztőségéről  pedig  még  senki  sem  írt. 

Természetesen a Miskolci Rádióról is jelentek már meg hosszabb-rövidebb cikkek, elsősorban 

a helyi sajtóban, de a rádió egész történetét a kezdetektől még senki nem tárta fel.

Senki nem írt még olyan összefoglaló munkát, amely a rádió történetével,  munkatársaival, 

műsoraival, technikai fejlődésével, hatáselemzéseivel foglalkozott volna.

Az  én  feladatom  tehát  az  volt,  hogy  ezt  a  hézagpótló  munkát  végezzem  el,  mind 

általánosságban véve a vidéki rádiózás kialakulását Magyarországon, mind a Miskolci Rádió 

történetét  feldolgozva  a  kezdetektől,  vagyis  1953-tól  napjainkig,  dolgozatom  időhatáráig, 

2003-ig. Ennek a két nagy résztémának a feldolgozása természetesen nem volt megvalósítható 

anélkül,  hogy  ha  vázlatosan  is,  de  át  ne  tekintsem  a  világ  rádiózásának  kialakulását, 

fejlődését, a különféle rádiózási modelleket, különös tekintettel a BBC rádió által szolgáltatott 

modellt, amely – úgy gondolom – minden rádiómodell etalonja.
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A kutatás módszereiről

Phd dolgozatom elkészítéséhez  több mint  50 év anyagát  kellett  áttekintenem,  1953-tól.  A 

rádiózás megindulása esetében ez valójában már több mint 80 év, 1924-től. 

Az első lépés természetesen az volt, - amely a legidőigényesebb, „legbogarászósabb” is volt-, 

hogy átnéztem a Borsod megyei Levéltár anyagát az országos Levéltár anyagát, az MSZMP 

Irattárának anyagát.

Az MSZMP Irattár iratanyagát volt a legnehezebb átnéznem. Ezt 1989-ben a rendszerváltás 

évében tudtam megtenni. Akkor, mint a Miskolc megyei jogú Város Művelődési Osztályának 

dolgozója nyertem betekintést  az  irattárba,  és kaptam meg feldolgozásra  a Miskolci  rádió 

anyagát. Igen nehéz volt a lehetőséget megszereznem, de nem tekinthettem el tőle, hiszen a 

kezdetektől, 1953-tól a Miskolci Rádió pártirányítás és ellenőrzés alatt működött, tehát valódi 

fontos és lényeges adatokat csak itt találhattam. Végül is sikerült. 

Nagyon  sok  anyagot,  iratot,  munkatervet,  beszámolót  kaptam  meg  és  dolgoztam  fel  a 

Miskolci Rádió saját irattárából is. Ezeket a rádió akkori vezetője, főszerkesztője Paulovis 

Ágoston adta át rendelkezésemre, támogatva ezzel munkámat.

A következő kutatási terület már a miskolci könyvtárak helytörténeti anyaga volt. Ez a szint 

már relatíve könnyebb kutatást jelentett, hiszen ezek már nyilvánosan megjelent elsősorban 

cikkeket  jelentettek.  Csupán  az  jelentette  a  kutatás  nehézségét,  hogy  egy  hosszú  idő-

intervallumot  valamennyi  helyi  napilap  és  folyóirat  áttekintését  és  feldolgozását  kellett 

elvégeznem.

Kutatásom harmadik bázisát már az országos napi- és hetilapok áttekintése és a megjelent 

szakirodalom  áttekintése  jelentette.  Nem  tekinthettem  el  az  Internet  használatától  sem. 

Minden, a dolgozatomban szereplő, megemlített rádió internetes portálját is meglátogattam és 

igyekeztem a kapott információt felhasználni. 

Dolgozatom erőssége – a kutatási feladat c. fejezetben felsoroltakon kívül – éppen az, hogy a 

rádiós témának egy igen bőséges bibliográfiáját is össze tudtam kutatásom során állítani. Ki 

merem jelenteni,  hogy oly bőséges  irodalomjegyzéket,  amilyen  részleteset  talán  még  egy 

szakmunka sem előttem ebben a témában. 
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Dolgozatom másik erőssége feltétlenül az, hogy nemcsak a ’90-es évek változásait  tudtam 

elemezni, de a régmúlt évek adatait is fel tudtam tárni, amelyeket véleményem szerint mára 

már  senki  nem  tud,  mert  nem  hozzáférhető,  nem  fellelhető  iratokról  van  szó.  Hiszen  a 

rendszerváltás nem csak könyvtári állományokat, de irattári anyagokat is megsemmisített.

A kutatás eredményeiről

Dolgozatom alapvetően két részből áll:

A. A rádiózás megindulása

B. A Miskolci Rádió története

Dolgozatom első része további részekből áll, legfontosabbak:

I. A rádiózás feltalálása, indulása a világon, a különféle rádió-típusok

II. A magyar rádiózás útja

III. A rádiózás története a világban

IV. A rádió története Magyarországon

V. Mellékletek

VI. Táblázatok

A rádiózás  megindulását  a  világban  és  a  magyar  rádió  kialakulásának  útját  két  áttekintő, 

időrendi táblázat segítségével adtam meg és dolgoztam fel.

Véleményem szerint legjobban e két táblázat segítségével lehet látni azt a hihetetlen fejlődést 

és fejlődési sebességet, amely a világon lejátszódott a rádiózásban.

Kutatásom  egyediségének  bizonyítéka  az  is,  hogy  ilyen  részletes,  az  eseményeket  ilyen 

pontosan követő időrendi táblázat még sehol sem jelent meg, még szaklexikonokban sem
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A.

A helyi rádiózás megindulása Magyarországon

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.

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.

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. 

A BBC

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

nem kereskedelmi alapokon szerveződő rádió.
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Műsortípusok:

• saját gyártású műsorszám

• átvett műsorszám

• zenei műsorszám

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. 1

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.

1 Szabadon. Kiadja a Szabad rádiók Magyarországi Szervezete, Budapest, 1999. 9. p.
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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.

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.

Az  első  rádiókísérleteket  Magyarországon  Károly  Irén  József,  a  nagyváradi  premontrei 

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

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 

A  rádiózás  története  –  műsorreformok  története,  amely  nem kevés  tanulsággal  szolgál  a 

rádiózás mai helyzetének megítéléséhez.

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. 

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

bővülhetett a választék. Először indult Magyarországon önálló egyházi rádióadás és hírrádió, 

valamint 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.

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.

Az alap a hír a rádióban is. Erre épül föl minden további műfaj:

• a tudósítás,

• a hírmagyarázat,

• a kommentár,

• a nyilatkozat,

• a riport,

• a montázs,

• az interjú,

• a portréinterjú,

• a jegyzet,

• a „sound-bite.
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Rádiós szereplők:

• a bemondó,

• a műsorvezető,

• a szerkesztő,

• a zenei szerkesztő,

• a riporter,

• a tudósító,

• a dramaturg, a rendező.

Műsortípusok:

• szolgáltató műsorok,

• irodalmi műsorok,

• tudományos-ismeretterjesztő műsorok,

• összejátszás,

• élőadás-stúdióadás,

• helyszíni közvetítés.

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. 
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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. 

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 tartalmazza.

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 szabadidejével.

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 
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szellemi  produktumokkal.  Nem  pedig,  hogy  a  nagyközönséget  önálló  gondolkodásra, 

műértésre, személyiségtudatra neveljék.

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. 

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.

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. 
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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. 

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.

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 munkakörben és munkába menet . 

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. 
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B.

A Miskolci Rádió

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. 

1953. április  30-án kezdte meg sugározni  műsorát,  napi  1 órában, 1974. április  5-től 

pedig 1,5 órás adásidőben. 

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,  szakemberért  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. 

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.

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. 
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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. 

1977. június 1-től a Miskolci Rádió Heves megyében is sugározza adását, illetve foglalkozik 

Heves megye társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sporttevékenységével. 

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. 

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).

City Rádió

A  miskolci  City  Rádió  ’93  novemberében  ideiglenes  engedéllyel  és  kölcsönkapott 

felszereléssel indult. A stáb nagy része lelkes fiatal egyetemistákból verbuválódott.

E  kereskedelmi  rádióállomás  célját  úgy  határozták  meg:  a  megyeszékhely  és  környéke 

közönségét  egy új  zenei  adással  szeretnék  kiszolgálni,  méghozzá  „a legprofesszionálisabb 

szinten”.

15



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.

NonStop Rádió

Észak-Magyarország térségében 1994. júniusában szólalt  meg először a NonStop Rádió, a 

térség első magánrádiója. 

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 Nonstop Rádió stábja 2003. január 6-ától új névvel, új műsorstruktúrával és zenei arculattal 

Sztár FM néven folytatja sugárzását a 103 MHz-en.

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.

GA-GA

1999. március 14-én este 8.30-kor az FM 96,3-on megkezdte adását Észak-Magyarország első 

körzeti, napi 24 órában sugárzó kereskedelmi rádiója a „Rádió Ga-Ga”. 
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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 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.

A jelszó: „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”.

A  közszolgálati  rádióban  a  lehető  legszebben  kell  beszélni,  nem  lehet  nyegléskedni, 

megengedhetetlen a slendrián munka. 

„A Miskolci Körzeti Szerkesztőség berkeiben 1989. szeptember végén alakult meg a Rádemis 

Kft.

Az  1989.  október  2.-i  első  adást  követően  naponta  két  órában  sugárzott  Rádió  Miskolc 

műsoridejét igyekezett médiabrókerként a lehető leggazdaságosabban értékesíteni. 

Összegzés

2003. április 30-án ünnepelte ötvenedik születésnapját a Magyar Rádió Miskolci Stúdiója. 

Észak-Magyarországon  egyedül  ez  az  adó  teljesít  közszolgálati  missziót,  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.
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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, 
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