A szabad frekvencia napja
sajtóközlemény

A szabad frekvencia napja
2008. október 25.
Pécs
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete tagrádiói október 25-ére meghirdették a szabad frekvencia
napját, hogy fellépjenek a sokak által értelmetlennek tartott, január 1-je óta tartó frekvenciamoratórium, valamint a frekvenciagazdálkodás túlszabályozása ellen.
Ezen a napon az ország több helyén akciókat és beszélgetéseket terveznek, melyek általános témája, hogy
mi történjék az analóg -FM- rádióspektrummal a „digitális átállás” korszakában. Álláspontjuk szerint
technikailag és gazdaságilag is működőképes lenne a kihasználatlan frekvenciáknak –vagy egy részüknekfelszabadítása a hatósági felügyelet alól.
A fenti célok érdekében egy petíciót is (http://aszabadfrekvencianapja.periszkopradio.hu/peticio.php)
indítottak melyhez folyamatosan csatlakoznak a hazai szakmai szervezetek, működő és induló rádiók és
hallgatóik. Így feltehetőleg az október 25-i rendezvény elindíthatja a szólásszabadságot képviselő, valóban
szabad rádióadók létrejöttét.
Program - október 25.
Pécs, Dante Café
– 10 órakor nyilatkozataink és céljaink ismertetésével egybekötött sajtótájékoztatót tartunk,
melynek keretében elindítunk egy jeladót, mely valamely szabad frekvencián adásszünetet
(frekvenciazajt) sugároz. Ezzel azt szeretnénk demonstrálni, hogy rengeteg szabad frekvencia van
az éterben, és ideális esetben bárki kihasználhatná ezeket, mint ahogy több más országban ez bizonyos teljesítménybéli keretek között- lehetséges is;
– 11-13 óra között szakmai beszélgetéseket tartunk, melyek témakörei: a szabad frekvenciák sorsa
a
digitális
átállás
után,
valamint
a
frekvenciamoratórium
eddigi
eredményei.
Résztvevő szakemberek: dr. Timár János (testületi tag, ORTT), Bajomi-Lázár Péter (médiakutató,
Zsigmond Király Főiskola), Sülyi Péter (SzaRáMaSzer, Triangulum Rádió), Csabai Gábor
(SzaRáMaSzer, Tilos Rádió), Marcin Lewandowski (Radio Art, Lengyelország), Társaság a Közérdekű
Adatokért, SzaRáMaSzer és rádiós szervezetek képviselői. Moderátor: Peták Péter (Remete Rádió,
Istenkúti Közösségért Egyesület).
– 14-17 óra között speciálisabb témakörben szakmai beszélgetéseket, műhelyeket tartunk.
– Ezt követően 17h után zenei és művészeti programokat mutatunk be (Weber Kristóf koncertje,
Korányi Tamás rádiószínháza, koncertek, filmvetítés)
Az október 25-i nap egy megelőző műhellyel, valamint székesfehérvári és budapesti párhuzamos
programokkal egészül ki. A szervezők szeretnék, ha minél több városban működő szervezet be tudna
kapcsolódni.
Bővebb információ:
– részletes program, nyilatkozatok, petíció: http://aszabadfrekvencianapja.periszkopradio.hu/,
http://www.szabadradio.hu/hu/hirek/2008-okt-25-szabad-frekvencia-napja)
– szervező: Kovács Balázs, Periszkóp Rádió (tel.: 20-2331867, email: xrc@periszkopradio.hu)
valamint a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete (http://www.szabadradio.hu)
Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete
Hungarian Federation of Free Radios
http://www.szabadradio.hu/

