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„Mindenki lehet tartalomgyártó”   

•  Blog, podcast, videoblog – bárki csinálhat 
 

•  Láttunk-e olyat, hogy egy blog megelőzte 
látogatottságban a professzionális 
portálokat? 
 

•  A műszaki képesség a publikálásra még 
nem elég 



Mi kell a tömeghatáshoz? 

•  Technikai háttér 
•  Hivatásos (vagy úgy viselkedő) 

tartalomcsapat 
•  Jó tartalomstratégia és hozzáértés a 

tartalom előállításában 
•  Jó marketing (a termék menedzselése) és 

jó marketingkomm. (promó, reklám) 



Mi a rádió? 

•  Hangalapú lineáris tartalomszolgáltatás 
•  „Hangalapú”: Európában és nálunk is 

éledezik a látható rádió, illetve a webes-
facebook-os tartalom  

•  Lineáris: a műsorfolyam, de egyes 
műsorokhoz, tartalomelemekhez hozzá 
lehet jutni nonlineárisan is (hangtár) 

•  Tartalomszolgáltatás: rádiós műfajok 



Mi változatlan a rádiózásban? 

•  A hang, mint fő közeg 
•  A rádiós műfajok 
•  A rádiós újságírás 90 év alatt letisztult 

módszerei 
•  Az alapfunkciók: tájékoztatás, 

szórakoztatás, ismeretterjesztés 



A rádió alapfunkciói 

Tájékoztató Ismeretterjesztő 

Kapcsolattartási Értékőrző 

Szórakoztató 

Egyéb funkciók 



A rádióhallgatás ma 



Mi változik? 

•  A hang mellett új csatornák és formák 
(web, kép, video, szöveg, internet, 
Facebook, SMS, okostelefon, táblagép) 

•  A webes „gondolkodásmód” beengedése 
(nonlineáris tartalomegységek publikálása) 

•  Lineáris mellett nonlineáris (archív) 
•  Erőteljesebb interakció 
•  Látható rádió (NEM tévé!) 



Tájékoztató funkció 1. 

A közmédia olvasható hírei az online platformokon 
Internetes PC, okostelefon, táblagép 



Tájékoztató funkció 2. 

Visszahallgatható hangtár okostelefonon és internetes PC-n 



Tájékoztató funkció 3. 

További műsorok hírei, informatív összeállításai + tematikus hírgyűjtések (pl. kultúra) 



Ismeretterjesztő funkció 1. 

Hogyan készül az elektronikus zene?  
A Petőfi Rádió Dr. Zenehouse c. műsora újrahallgatható a PetofiLive.hu-n. 



Ismeretterjesztő funkció 2. 

Mi történik az operában?  
A cselekmények ismertetője ABC sorrendben a Bartók Rádió webhelyén. 



Ismeretterjesztő funkció 3. 

A Szonda c. heti tudományos híradó műsorai meghallgathatók a  
Kossuth rádió webhelyén. 



Kapcsolattartási funkció 1. 

A Petőfi Rádió reggeli és délutáni műsorának napi témájához a Facebook-on és  
SMS-ben is hozzá lehet szólni. 



Kapcsolattartási funkció 2. 

Chat az élő rádióműsor közben a Magyar Rádió 5-ös stúdiójában (2005) 



Értékőrző funkció 1. 

A közmédia online archívuma („Médiatár”) jelenleg két hétre visszamenőleg 
lehetővé teszi a műsorok újrahallgatását. 



Értékőrző funkció 2. 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) webhelyén a közrádió korábbi műsorai. 
A teljes archívumot csak NAVA-pontokon lehet elérni. 



Értékőrző funkció 3. 

Visszahallgatható műsorok a Petőfi Rádió új PetofiLive.hu oldalán. 



Értékőrző funkció 4. 

A 2000-es években Kincsestár néven működött a közrádió archívumi értékeket 
feldolgozó webhelye. Meghallgatható régi szignálok, műsorrészletek, tematikus 
összeállítások… Sajnos jelenleg elérhetetlen. 



Látható rádió 1. 

Európai összefogás: az EBU a 2014-es zürichi atlétikai EB-ről állóképes tartalmakat 
küldött ki a vizuális megjelenítésre alkalmas rádiós platformokra (DAB, hibrid rádió, net) 



Látható rádió 2. 

Állóképek megjelenítése a digitális rádiós platformokon 
A képen egy DAB+ rádió – kijelzőjén az amerikai énekesnő: Lana Del Rey 



Látható rádió 3. 

A Kossuth Rádió Belépő c. műsorának élő, webkamerás közvetítése 
- a rádióadás előtt két órával. (MR 35-ös stúdió) 



Látható rádió 4. 

Képek a Petőfi Rádió 
stúdiójából – az adó 
Facebook oldalán. 
A műsor vendége Bocskor 
Bíborka, a Magashegyi 
Underground énekesnője. 



A változás dióhéjban 

•  Konvergens rádió 
•  Analógból digitális 
•  Lineáris => lineáris + nonlineáris 
•  Hang => hang + kiegészítők (kép, szöveg) 
•  Egyirányú => még több interakció 
•  Rádiós újságíró => „konvergens rádiós” 

(a rádiós szakmák maradnak, de 
módosulnak, eszköztáruk bővül) 



Visszahat a műsorokra? 

•  Tovább erősödő verseny a közönség 
figyelméért (hírverseny, hallgatottsági v.) 

•  A műsor adásidőn túli továbbélése 
(visszakereshetőség, témák továbbvitele) 

•  Web, FB-oldal, app indítása - 
lájkológyűjtés 

•  A műsormárkák és személyiségek 
fokozódó értéke 



Köszönöm a figyelmet! 
 

szilagyi.arpad@dunamsz.hu 
(30) 99-200-90 


