
Több helyen beszéltem már arról, hogy mit látok a Civil legfontosabb feladatának 
az előttünk álló időszakban, de ebben a körben még nem. 

Szerintem ma a Civil Rádió Magyarország legjobb rádiója, és egyik legjobb 
médiuma. Ilyen sokszínű, sokféle, gondolatgazdag, szolidáris, az emberi értékeket 
tiszteletben tartó és nyitott rádió nincs ma az éterben. 
A kereskedelmi rádiók fő vonulata a celeb világot mutatja. A kisebb kereskedelmi rádiók 
egy-egy vékonyabb szemléletmód szerint válogatják a témáikat. A közszolgálati rádió 
műsoridejének jelentős részét viszi el a hatalmi politika aktualitásainak kötelezettsége. A 
Civil Rádiónak nincsenek ilyen terhei. 
Egy nyitott ember számára, amilyennek a hallgatóinkat képzeljük a civil folyamatosan 
azt mutatja be, hogy Magyarországon számtalan megközelítéssel, hihetetlen sokszínű 
élet folyik, vannak kulturális, civil események, kezdeményezések, jók, rosszak. Aki ma a 
Civilt hallgatja, többet tud meg a világról, mint bármely másik médiumból.

Szerintem erre lehet építeni. Ennek ellenére a jövő nem minden szempontból 
biztató.  
Anyagi oldalról nem romlott a helyzet, a pályázatok felkutatását, szervezését, 
elszámolását Ákos kiválóan csinálja, de tovább fognak szűkülni a lehetőségek. Két év 
múlva lejár a frekvencia engedélyünk. Várhatóan addigra lesz új médiaszabályozás, de 
az nem sok jót ígér. Ha mégis a jelenlegi maradna, kicsi az esély arra, hogy újra kapunk 
frekvenciát. Budapest telített, számtalan új pályázó lesz, köztük tőke és politikai hátérrel 
jól felszereltek is. Egy non-profit frekvencián nyugodtan lehet ál-civil vagy ál-
kereskedelmi rádiót működtetni.

Ezt a két évet arra kell használnunk, hogy felkészüljünk arra, hogy mégis elnyerjük 
ismét a frekvenciát, vagy hogyan dolgozzunk tovább, ha nincs frekvencia.

 Keressük meg építsük ki az új technológiákkal kapcsolatos lehetőségeket (Internet, 
digitális adás, mobil technológiák).

 Intenzív civil kapcsolatrendszer működtetésével tegyük megkerülhetetlenné a rádiót.
 A gazdasági élet szereplőivel alakítsuk ki a kölcsönös előnyök alapján azt a 

viszonyt, amire akkor is számítanak, ha már nincs frekvenciánk.

Mi kell ehhez? A teljesen nyitott közösségi rádió ideáját fel kell adni. Fegyelmezettebbé 
és teherviselőbbé kell tenni a műsorainkat. Megbízható szolgáltató képét kell kialakítani, 
az egyes műsorkészítők céljait jobban alá kell rendelnünk a rádió céljainak. Több 
kötelező elem, kevesebb önmegvalósítás. Erősödjön meg a közös akarat. Bátrabb 
gazdasági elköteleződés, vállalt támogatott műsorok és műsorelemek. 

Szerintem ezek fontos hangsúly eltolások, amelyeken gondolkodni kell.


