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5

Hiúságom vására

Ott hagytuk abba az egyoldalú diskurzust, hogy hőseink, a Klubrádió appa-
rátusa és közönsége megtanultak víz alatt élni, vagyis frekvencia nélkül rá-
dióműsort sugározni és fogni.

Jut eszembe a  régi vicc, amelynek aktualitása nyilvánvaló, mely szerint 
szovjet tudósok átfogó kutatásba kezdtek annak kiderítésére, vajon van-e  
élet a halál előtt. Az elmúlt fél év kéziratát márciusban zártam le. Levontam a  
legfontosabb tanulságot, ugyanis a könyvet sokan az alcíme alapján keresik  
– A Klubrádió és én –, ezért most ez lett a főcím.

A folytatás mellett döntöttem, nem az eladott példányok magas száma  
miatt, hiszen eleddig még nem vált sürgetően szükségessé az utánnyomás,  
de fontosnak véltem dokumentálni mindazt, ami velünk, körülöttünk törté-
nik, meg hát a majdani életrajzírók kedvéért is… És hát az ígéret, ami ebben 
a kis ábrácskában testesült meg:

Feljegyzéseim naplószerűen készültek, de megnyugtatlak, nem írtam minden- 
nap.

Eseményekben nem volt hiány, jártuk például a  bíróságokat, megéltük 
nemcsak a pereink, hanem a jogállam végnapjait is. Kevesebb magánügy ke-
rül most szóba, elvégre már ismered a családom szinte minden tagját, külö-
nösen Bershkát és Sachát. De azért…
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Ami a  fotókat illeti, nos, senki nem mondta, hogy (nem) kér belőlük. 
Egyesek közvetlenül kapcsolódnak a szöveghez, mások meg nem. De remé-
nyeim szerint egytől egyig megfelelnek az illusztrációs célnak, a 2021-es évről 
alkotott képet színesítik – fekete-fehérben. Számos köztéri szobor is feltűnik, 
köztük olyanok is, amelyek sérthetik a frissiben elfogadott homofób-pedofil 
törvényt és/vagy a jóízlést.

Na jó, vágjunk is bele. Ha majd újra olvasom, biztosan engem is érnek 
meglepetések.

Március 8., tehát nőnappal kezdünk

Kovács M. Vera levele, aki most Niedermüller sajtósa Erzsébetvárosban:

Kedves Erika és András! 

Erzsébetváros vezetésének, és polgármester úrnak személyesen is nagyon fon-
tos a  Klubrádió ügye, és érteni véljük, milyen nehéz anyagi helyzetben van 
a  szerkesztőség. Ezért magánemberként többen is rendszeres támogatói va-
gyunk a rádiónak. 

Ugyanakkor a  jelen költségvetési helyzetben a  kerület nem tud egy sok- 
milliós, hosszú távú szerződéssel elköteleződni. Nekünk most spórolni kell, és 
a kerületben élők felé is azt kell mutatni, hogy elsősorban az érdekükben költ az 
önkormányzat. Amikor az önként vállalt feladatainkra alig tudunk forrást biz-
tosítani, amikor a költségvetésből ki kellett húzni a nyílászárók cseréjére kiírt 
pályázati pénzeket, és meg kellett kurtítani azt az összeget, amivel a kerületi 
gyerekek állatkerti belépőjét támogatjuk, egyszerűen nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy médiaszerződést kössünk. Erről Andrást személyesen is tá-
jékoztatta polgármester úr, a februári találkozó alkalmával. 

Arra tudunk most ígéretet tenni, hogy amikor biztosabb anyagi helyzetben 
lesz a kerület, visszatérünk a kérdésre, illetve addig is minden lehetséges fóru-
mon kiállunk a Klubrádió mellett. 

Nagyon köszönjük a megértéseteket! 

„Hadd szóljon”! 

Vera
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Jól felb…m magam. Vajon mit szólnának a szavazatukkal Niedermüllert 
támogatók, ha megmutatnám nekik a levelet?

És egyáltalán, én a polgármestert látogattam meg, vele tárgyaltam, aztán 
kapok attól a beosztottjától egy levelet, aki az én alkalmazottam volt pár hó-
nap híján húsz évig…

Néhány szereplő színre lép
(március 19., péntek)

Hétfőn átolvastam Az elmúlt fél évet, hagytam benne egy csomó hibát, elütést, 
nem direkt, úgyhogy csak gondolom. Kedden elküldtem Badics Icának, a ha-
lomból könyvet varázslónak.

Vártam a  lezárással egy fordulópontra, vagy legalább valamire, ami egy 
picit kiáll a síkból, s lám, a Médiatanács pártszolgálatos döntése a pályázatról 
kitűnően megfelelt a célnak.

*

Tegnap kilépett a Fidesz az Európai Néppártból, amit a zsebkendővel ablakot 
pucoló Novák Katalin valamilyen miniszter jelentett be.

Orbán: „A mi feladatunk is világos. Most az EPP nélkül kell felépíteni az 
európai demokratikus jobboldalt, amely otthont nyújt azoknak az európai pol-
gároknak, akik nem akarnak migránsokat, nem akarnak multikulturalizmust, 
nem estek LMBTQ-őrületbe, védik Európa keresztény hagyományait, tisztelik 
a nemzetek szuverenitását, és nemzetüket nem a múltjuk, hanem a jövőjük ré-
szének tekintik.”

Mindkét szélsőjobb frakcióban tárt karokkal várják a magyar kollégát.

*

Rekord: 10 759 megbetegedés, 213 halott. Viszont a korlátozások enyhítésé-
ről beszélnek kedves vezetőink.

*
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Ma benyújtjuk a Kúriához a frekvencia-megnemhosszabbítási per felleb-
bezését.

Richárd számos, érzelmi töltettel megírt keresetét – Váci Tímea tanácsait 
megfogadva – tompítottuk. Bírósági tapasztalatai szerint a  Kúria nem sze- 
reti, ha a  tényanyagon kívül a  fellebbező kioktatja őt a bíróságok állapotá- 
ról egyébként teljesen helytálló magállapításokkal. A Kúria szeret magától rá-
jönni a helyes következtetésre, csak mostanában kevesebbszer sikerül neki. 
Az anyag igencsak erős, csak abban az esetben lehet elutasítani a fellebbezé- 
sünket, ha a Kúria – a Fővárosi Törvényszékhez hasonlóan – negligálja a té-
nyeket, az érveket és a bizonyítékokat. Tímea benyújtotta a periratot. Elek- 
tronikusan, mert csak úgy lehet. Tárgyalást kértünk, meglátjuk, milyen lesz 
a járványhelyzet, alkalma kínálkozik-e ismét a bíróságnak a szembesülés el-
kerülésére.

A legfelsőbb legfelsője – a Kúria épületének részlete, 2021. december 3.
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Gyógyszertár, Süddeutsche Zeitung, Trieszt
(hétfő, március 21.)

Beugrottam a gyógyszertárba a Csillagvárban. Nem tudom, kié-mié ez a be-
vásárlóközpont, ’14-ben épületmagasságig fel volt díszítve jobbikos plakáttal.

Nem voltak sokan, vittem egy nagy szatyor lejárt gyógyszert, a  látásból 
ismerős gyógyszerész hölgy kedvesen átveszi. Klubrádiós maszk van rajtam, 
előveszem a  tébé igazolványt, Anna doktornő felküldte felhőbe a  receptet 
a „nerkompenzációs gyógyszerről” (a.m. vérnyomáscsökkentő szer). – Csak 
annyit mondanék, hogy tiszta szívemből kívánom, kapják vissza a frekven- 
ciájukat – és még érdeklődik, hogy bírom. – Genetikai mázli – felelem –, de 
vajon, miután megbukik az Orbán-rezsim, még enyhe vérnyomás szabályo-
zásra sem lesz szükségem? – jól indul a nap.

Asszisztens, titkárság már egy éve nincs, de a levelek így is időben odake-
rülnek az asztalomra, persze nem véletlenül, havi harmincat költök e luxusra. 
Egy kézírásos boríték a kupac tetején, az alján egy nagyobb meg egy kisebb 

A nevemen kívül ugyan nem sokat értek belőle, de jól mutat
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envelop, a Süddeutsche Zeitung elküldött két példányt a véleménycikkemet 
(is) tartalmazó 22-i számból, milyen jó, hogy megkérdezték, hány példányt 
kérek, én hármat mondtam, persze elég lenne egy is, a hiúságomnak mégse 
csak én áldozzak.

A kisebb boríték Triesztből érkezett, a  feladó egy ismeretlen úr, azt írja, 
olvasta a helyi lapban a Klubrádió ügyét, miszerint a populista-nacionalista 

Orbán el akarja hallgattatni az 
utolsó független magyar rádiót. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia is a ha-
talom céljaira használta a  cenzú- 
rát, minden diktatúra fő ellensége  
a szabad sajtó. Javasolja, kérjünk 
Bécsben rádiós menedékjogot, su-
gározzuk be onnan az országot. Saj-
nos ez a szimpatikus megoldás nem 
működőképes, meg is írom neki 
magyarázattal, köszönettel. Tényleg 
megható, és még az olaszt is gyako-
rolhattam kicsit.

A kis szívmelengető jelenetek-
nek még nincs vége, hozzám fut be 
a  telefonvonalak kifürkészhetetlen 
akaratából egy néni telefonhívása, 

nincs internet előfizetése, tanácsot kér. Múlt csütörtökig szólt nála a 92,9-en 
a  Klubrádió, vannak kalózadók több helyen is – válaszolom –, ami ugyan 
nem megoldás, de már csak azért is fontos jelenség, mert megmutatja, milyen 
erős is a mi mozgalmunk. Elkérem az adatait, hogy eljuttathassam az immár 
hatezresnél is nagyobb létszámú Facebook közösséghez, amelyik a hasonló 
helyzetben lévők megsegítésére jött létre. Egy tanácsot azért én is adok neki, 
talán a szomszédja megadja neki a wifi kódját, és akkor már csak egy kütyüre 
van szükség. De nem ez a fő érdekesség az esetben, hanem a hölgy megemlíti, 
rendszeresen és minden gyűjtéskor is támogatja a Klubrádiót, ezután is így 
tesz, függetlenül attól, hogy tud-e hallgatni minket, vagy sem.

*
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Richárd nekilátott a hétvégén a pályázati határozattal szembeni keresetnek, 
kedd délben lesz egy videó-konzultáció.

*

Öt óra van, indulnék haza, kivételesen ilyen korán, amikor telefonál Galla 
Gábor, nincs adás. Bolgár Gyuri sms-t ír, kontrollálom, tényleg nincs. Azon-
nal hívom Vincze Tamást, már dolgozik az újraindításon, talán még tíz percig 
néma a szabad hang, aztán elindul a stream, pár perccel később a YouTube- 
on is feléledünk. Először csak annyi derül ki, hogy valami áramingadozás, 
vagy rövid kimaradás lehetett, az leállította az adásvezérlőt, a szünetmentes 
eszköz pedig éppen bedöglött, amit senki sem vett észre, mert nem ellenőr-
zik. Fatális egybeesés, újabb szimp- 
tómája a  hadigazdálkodásnak. Be- 
ugrottam egy rövid breaking news  
erejéig Szénásihoz a Megbeszéljük élő 
adásába, illik tájékoztatni a hallgatót 
a  történtekről, éppen Haskó doktor 
fejti ki a véleményét az egész világról 
és annak részleteiről, nem vesz leve-
gőt, a  végén még kifutunk az adás- 
időből, ám Sanyi ügyesen, bár csak 
ideiglenesen leállítja – elmondom, 
amit addig megtudtam.

Amúgy nem észleltük az áram-
szünetet a  házban, végül a  további 
nyomozás újabb részletekkel gazda-
gította az ismereteinket. Az épület 
bejárati üvegajtaja időnként nem en-
gedelmeskedik, ilyenkor a biztonsági 
őr egy pillanatra lekapcsolja az áramot, amitől az ajtó ugyan rögtön újraindul, 
ám az adásvezérlő erre a szak- és korszerű beavatkozásra nincs felkészülve. És 
ha éppen a szünetmentes nincs feltöltődve… Megtalálom a huszonegyedik 
századi high tech-megoldást: beszélek a portaszolgálatot teljesítő biztonsági 
őrrel, régi kolléga, már akkor itt dolgozott, amikor még a miénk volt a ház, 

Katmandu, 2017. október 16.
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a Klubrádiónak sokkal inkább a híve, mint a rendszernek, megkérem, a kö-
vetkező ajtózár alkalmával a kiskapcsoló használata előtt szóljon a rádióban 
a technikus kollégáknak. Ígéretet kapok e vágy teljesítésére, mi több, a többi 
őr konspirációba történő bevonására is. Van az a  kisfilm a  Trabant-gyár- 
tás utolsó fázisáról, amikor a szaki egy nagykalapáccsal végzi a csodaautón  
az utolsó simításokat…

*

A túlélési gyakorlat hetedik napjának végéig 96 millió gyűlt össze.

Büdös, migráns, bandita, fosztogató, Kúria
(szombat, március 27.)

Tegnap Váci Tímea benyújtotta a Médiatanácsnak a pályázat eredménytelen-
ségéről szóló határozata elleni keresetet ahhoz a  Fővárosi Törvényszékhez, 
amelyik a megnemhosszabbítási perben fittyet hányt a törvényekre és a felpe-

Bokor utca 1-3-5, 2021. július 2.
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resi érvekre. Le se szarta őket. Amelyik egyetlen szót sem vesztegetett a doku-
mentumokkal alátámasztott diszkriminációra, a  tényre, miszerint számos 
rádiónak, köztük az Infónak hasonló előzmények ellenére simán meghosz-
szabbította az egypárti hatóság a szerződését.

Egy héttel korábban benyújtottuk a  Kúriához a  fellebbezést az utóbbi 
ügyben.

Ahhoz a Kúriához, amelyik többszázezres kártérítést ítélt meg két magán-
személynek a  HVG és Tóta W. Árpád ellen, visszaváltoztatva az Ítélőtábla 
tisztességes ítéletét az elsőfok nemzetiszocialista verdiktjére.

Ezt írta a publicista:

„Árpád fejedelem sem állította hadbíróság elé az Európát végigfoszto-
gató vitézeit, hanem kitüntette őket. A rablást, gyújtogatást és erőszakot 
– »kalandozást« – pedig nem jogi határozatok állították le, hanem az 
augsburgi csata. Ott az történt, hogy a büdös magyar migránsok ugyan 
váltig állították, hogy ők bűncselekmény hiányában, sőt mellőzésével dúl-
ják éppen a falvakat és kolostorokat. Ám az európai lovagok telibe szar-

2021. december 3.
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ták az ő játékszabályaikat és illiberális világképüket, és seggtől szájig be-
léjük állították a pallost. Ezután a magyar banditák bátran hazaszalad-
tak, és elújságolták, hogy kurva nagy verés jár most már a kalandozásért.”

A Kúria pedig ekképpen kommentálta a verdiktjét:

A Kúria az elsőfokú bíróság megállapításával értett egyet, amely szerint 
a magyar nemzethez tartozókra a „büdös” és a mai közbeszédben pejo-
ratív tartalmú „migráns” jelzők, illetve a  „magyar banditák” kifejezés 
használata a magyar nemzet közösségének méltóságát sérti. Megállapí-
totta, hogy a közéleti vitában az elmarasztaló vélemény kifejezése a véle-
ménynyilvánítás szabadsága által védett érték, azonban az ennek kifeje-
zéséhez használt írói eszköz és az irónia műfaji sajátossága sem adhat 
korlátlan felmentést mások emberi méltósága, vagy a közösségek méltó-
sága megsértésének felelőssége alól.

A közelmúlt nemcsak egy Vargazsét hozott nekünk a  legeslegfőbb bírói 
székbe, arra a posztra, amely fölött már csak egy szint van, az apostoli, hanem 
hozzárendelte a  jogszolgáltatási rendszert is. Pontosítok, hiszen jogszolgál- 
tatásról régen nincs szó, helyesebb úgy fogalmazni, hogy leegyszerűsítette 
a  bírósági hierarchia számára a  parancsvégrehajtási folyamatot, a  mostani 
szabályozás szerint ugyanis egy kúriai ítéletet követően a hasonló ügyekben 
a  bíróságok kötelesek azonosan ítélni. Brit precedensjog porosz alapokon. 
A konkrét esetből számos hátborzongató következtetést lehet levonni, sokan 
meg is teszik, én most csak egyet emelek ki: a migráns immár hivatalosan 
sértő kifejezés, mértéke nagyjából a büdös és a magyar bandita szintjén van. 
Nem a banditáén, hanem a magyar banditáén. Tehát a bandita még elmegy, 
de a magyar bandita már súlyosan sértő. És akkor még nem beszéltünk a bü-
dös migráns jelzős szerkezetről, ami a mi történelmünkből oly sok szép em-
léket elevenít fel.

Mit is várunk a frekvenciajogaink helyreállítását illetően a Kúriától?
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Jogszolgáltatás? Csak megfelelő űrlapon – sem
(március 29-30.)

Nem könnyű alaposan nyomon követni az eseményeket, ha szereplő bennük 
az ember, mert vagy a feladatait kell háttérbe szorítania, vagy a leírást.

Próbáljuk meg, hátha.
Abban az adóügyben, amiről már bőven volt szó Az elmúlt fél évben, újabb 

jelzés érkezett a Kúriától. Pontosabban a jogszolgáltatás állapotairól kaptunk 
definíció értékű dokumentumot. Kár, hogy a főneveket nem lehet múlt időbe 
tenni: jogállam, egykori jogállam.

Magát az ügyet idézzük csak fel, nagyon röviden. Egy kft. tulajdonosa törzs- 
tőkét emel a társaságban, amely így képes törleszteni az adósságát, meg is te-
szi, majd a tulajdonosok a cég végelszámolással történő megszüntetése mel-
lett döntenek. Ám e ponton beavatkozik a rezsim NAV rövidítésű komman-
dója, és azt mondja, fizess társasági adót, mert valójában nem azt csináltad, 
amit csináltál. Nyilvánvaló az abszurditás, ám a Fővárosi Törvényszék eluta-
sítja a keresetedet. Nem jó, de nincs vész, felülvizsgálati kérelemmel fordulsz 
a Kúriához. Jók az indokaid, ám a kijelölt főbíró érdemi vizsgálat nélkül el- 
utasítja a keresetet, a következő „indokkal”: az eljáró ügyvéd a kísérőlevélben 
nem a perirat befogadása, hanem a perirat engedélyezése kifejezést használta. 
Egy korábbi kereset azon bukott meg, hogy az ügyvéd a  P23-as helyett a   
P21-es elektronikus formanyomtatványt használta, vagy fordítva.

Az ókori Rómában, a királyság és a köztársaság korában az igazát kereső-
nek egy előírt mondókát kellett a bíró előtt elmondania, és ha az nem sikerült 
neki, akkor nem tárgyalták meg az ügyét. Ám a császárság korára már eljutott 
a  jog fejlődése odáig, hogy rögzítették, az ügyeket nem a  formája, hanem 
a tényleges tartalma alapján kell megítélni. Hazánk máris bő kétezer évet fej-
lődött vissza. És még nincs itt a vége.

*

Tegnap a fantasztikusan alakuló gyűjtésnek még egy kis lendületet adandó, 
megszólalni terveztem a Megbeszéljükben. Délben Bolgár Gyuri hív, inkább 
kérdezve, mint kijelentve (vagy fordítva?) megjegyzi, nem lesz-e egy kicsit 
sok. A szereplésemre gondol, de nem így mondja, udvarias ember ő. Nem 
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aggódom emiatt, mindig serkentő hatással van a támogatási kedvre, amikor 
megszólalok, még nem szólt senki, hogy elég, basta, legalábbis a rádiós meg-
jelenéseimet illetően. – Te hetente ötször vagy adásban órákon át – lett volna 
így a parádriposzt, de én is udvarias ember vagyok. – Akkor viszont kényte-
len leszek a mai Magyar Nemzet-cikkre is rákérdezni. – Természetesen nem 
olvastam, de kérdezz rá nyugodtan.

Elküldte nekem a linket, nem szívesen bár, de megnyitottam. Tényleg egy 
hányás, egy szó sem igaz belőle, talán még a szerző neve sem, nem is említem. 
Idézetek helyett egyszerűbb beemelni ide az egészet.

A Klubrádió esete a jogállamisággal
HAT KÖVETKEZTETÉS A TIZENKÉT ÉVE MASSZÍVAN VESZTESÉGES  
ELLENZÉKI SZÓCSŐRŐL

Miközben ellenzéki politikusok választási győzelmük esetére újságírók elhall-
gattatását ígérik, ők azok, akik a  magyar sajtószabadságot a  leghangosabban 
féltik – a kormánytól. A sajtószabadság és a jogállamiság sérülésének bizonyíté-
kát látják abban is, hogy a Klubrádió nem kapta meg a megpályázott frekven-
ciát, ehelyett a  Médiatanács eredménytelennek nyilvánította a  Budapest FM 
92,9 MHz rádiós pályázatot – vagyis a frekvenciát senki sem kapta meg.

A Klubrádió ügye akkora port vert fel, hogy nemcsak Arató András, a Klub-
rádió Zrt. igazgatóságának elnöke, valamint a teljes magyarországi ellenzék há-
borodott fel, hanem „aggodalmát fejezte ki” az Európai Bizottság és több kül-
földi kormány is, és a rádió ügye téma volt az Európai Parlamentben is. Mert-
hogy állítólag sérül a sajtószabadság. És sérül a jogállamiság.

Igazuk van: a  jogállamiság valóban sérül. Csak nem úgy, ahogyan ezt ők 
gondolják. A Klubrádió ugyanis több mint tíz éve jogellenesen működik, tulaj-
donosai a  törvényben előírt kötelezettségüknek azóta nem tesznek eleget, és 
ennek mind ez idáig semmilyen következménye nem volt. Ha valami, ez való-
ban a jogállamiság komoly sérülése, amit haladéktalanul orvosolni kell.

Miről van szó? A helyzet megértéséhez egyrészt ismernünk kell a gazdasági 
társaságok működésére vonatkozó magyarországi szabályozást – amelyet a je-
lek szerint sem Arató András, sem a magyarországi ellenzék, sem az Európai 
Parlament, sem az Európai Bizottság, sem pedig az aggódó külföldi kormányok 
nem ismernek –, másrészt tisztáznunk kell két fogalmat, a saját tőke és a jegy-
zett tőke fogalmát.
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Nagyon egyszerűen fogalmazva a jegyzett tőke az az összeg, amivel a tulaj-
donosok egy céget megalapítanak, amit alapításkor a cég rendelkezésére bocsá-
tanak. Vagyis azt mutatja meg, hogy milyen volt a cég tőkehelyzete alapításkor. 
A saját tőke pedig a cég éppen aktuális tőkehelyzetét mutatja meg, azt, hogy 
adott pillanatban mennyi a cég saját forrása. A jegyzett tőke és a saját tőke az 
alapítás pillanatában egyenlő, mivel a jegyzett tőke tulajdonképpen az alapítás-
kori saját tőke. A cég működése során ez a két érték elválik egymástól, jó eset-
ben a saját tőke a működés eredményének következtében növekszik, és megha-
ladja a jegyzett tőke összegét.

Nem mindig van ez így, a veszteségek ugyanis csökkentik a saját tőke össze-
gét. Ha azonban a saját tőke jelentősen és hosszabb időre lecsökken, félő, hogy 
a cég nem tud eleget tenni a kötelezettségeinek, és veszteséget okoz a partnerei- 
nek is. Éppen ezért a gazdasági társaságok működését szabályozó törvény elő-
írja, hogy egy társaság saját tőkéje nem csökkenhet egy bizonyos szint alá. Ha 
egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje ez alá a szint alá csökken, 
akkor a tulajdonosoknak a második év beszámolójának elfogadásától számított 
három hónapon belül gondoskodniuk kell a szükséges saját tőke biztosításáról. 
Magyarul: ha a veszteségek következtében a cég tőkéje egy bizonyos szint alá 
csökken, pluszpénzt kell betenni a cégbe.

Tehát a  saját tőke nagysága hosszú távon nem csökkenhet egy bizonyos 
szint alá. Ez a szabály. A törvény.

Ezek után lássuk, hogyan működik a Klubrádió, mennyire folytat jogkövető 
magatartást!

Az interneten közzétett gazdasági beszámolók alapján a Klubrádiót működ-
tető Klubrádió Zrt. jegyzett tőkéjének összege 2019. december 31-én 146 100 000 
(száznegyvenhatmillió-egyszázezer) forint volt, a saját tőkéje pedig –478 144 000 
(mínusz négyszázhetvennyolcmillió-egyszáznegyvennégyezer) forint. Vagyis cir- 
ka mínusz félmilliárd forintja volt a  cégnek, ekkora összeggel gazdálkodhatott 
szabadon. Helyesebben ennyivel tartozott valakinek, ennyivel finanszíroztatta 
magát.

Magyarul: a cégnek nincs egy vasa sem, viszont tartozik valakiknek félmil-
liárd forinttal. Ezt a helyzetet a rádió folyamatos veszteséges működése okozta. 
De még mielőtt felsikítanánk, hogy a Klubrádiót az átkozott Orbán-kormány 
véreztette ki, érdemes visszamenőleg is tanulmányozni a beszámolókat: a Klub-
rádió működése 2008 óta veszteséges, a  saját tőkéje pedig 2009 óta negatív. 
2011 óta pedig a Klubrádiót működtető gazdasági társaság a törvény előírásait 
be nem tartva, jogellenesen működik. És teszi ezt az ellenzéki hangokat elhall-
gattató diktatúrában.
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Amikor tehát a közgázon végzett Arató András eufemisztikusan azt mondja, 
hogy a Klubrádió a  jelenlegi kedvezőtlen pénzügyi mutatói miatt nem kapta 
meg a frekvenciát, akkor két dologra gondolhatunk. Az egyik, hogy tényleg így 
gondolja. Ebben az esetben viszont az egyetemen gazdasági jog I. és szám- 
vitel I. tantárgyakból meg kellett volna buknia. De lehet, hogy káderként már 
akkor is kiváló kapcsolatokkal rendelkezett, és nem lehetett megbuktatni. 
A másik lehetőség, hogy hülyének néz bennünket. A Klubrádió Zrt.-nek ugyan- 
is nem jelenleg kedvezőtlenek a pénzügyi mutatói, hanem tizenkét éve. Tehát 
már a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején is folyamatosan mínuszban volt, és 
tíz éve nem tesz eleget a törvény által előírt kötelezettségének.

Magyarországon ma nincsen olyan pályázati kiírás, amelynek a kiírási felté-
telei között ne szerepelne, hogy a pályázónak meg kell felelnie a hatályos jog-
szabályoknak. És ahol ne lenne kizáró ok, ha a pályázó saját tőkéje negatív. Ha 
a  Kovács és Kovács Kft. tíz éve negatív saját tőkével próbálkozna bármilyen 
európai uniós pályázati támogatást elnyerni, úgy vágnák ki a pályázatát min-
denféle érdemi vizsgálat nélkül, hogy a lába nem érné a földet. Sőt lehet, hogy 
valótlan adatok közléséért a teljes pályázati rendszerből kizárnák. Persze igen 
kicsi a  valószínűsége, hogy egy ilyen cég egyáltalán pályázni tudna, ugyanis 
a bíróság már régen elrendelte volna a kényszertörlését, az ügyvezetőjét pedig 
eltiltotta volna bármilyen további cég ügyvezetésétől.

A (H)egyvidék ékessége, 2021. április 11.
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A Klubrádió Zrt.-t azonban nem törlik, és Arató András vígan röhög a ké-
pünkbe, hogy rá nem vonatkoznak a törvények. Mert ő az amerikai nagykövet-
ség védelme alatt áll, ugyanúgy, mint Gyurcsány és Bajnai, és ezért bármilyen 
törvénytelenséget el kell neki nézni, ugyanúgy, mint Gyurcsánynak és Bajnai-
nak. Közben a show kedvéért azért egy kicsit elsírja magát, hogy nem nyer egy 
állami pályázaton, de magában pontosan tudja, örülhet, hogy még nem szün-
tették meg a cégét, nemhogy még állami frekvenciapályázatot is nyerjen.

Ha már a beszámolókat tanulmányozzuk, érdemes még egy dologra felhívni 
a figyelmet. A tizenkét éve halmozódó veszteséget, amelynek mértéke évente a  
néhány tízmillió forinttól a több mint kétszázmillió forintig terjed, valaki finan-
szírozza. Tizenkét év alatt csak egyszer, 2016-ban volt nyereséges a cég, és ösz-
szesen csaknem egymilliárd forint veszteséget halmozott fel ez alatt az idő alatt. 
Nincsen olyan gazdasági társaság, amely ilyen mértékű veszteséggel néhány év 
után ne szűnne meg. Ráadásul ezeket a veszteségeket úgy realizálta a cég, hogy 
az árbevételén felül az eredménykimutatásában minden évben több száz millió 
forint úgynevezett egyéb bevétel is szerepel, ami – ismét magyarra fordítva – 
támogatást jelent.

2008 óta a Klubrádió Zrt. több mint 2,2 milliárd forint támogatást kapott 
a  működéséhez valakiktől. Valakiknek tehát megérte az elmúlt tizenkét év- 
ben a Klubrádiót 2,2 milliárd forinttal támogatni, és további egymilliárd fo- 
rint veszteségét finanszírozni. Ha pedig ez így van, akkor három eset lehetsé- 
ges: 1. Az ellenzéki vádakkal szemben a kormány támogatja az ellenzéki médiát;  
2. Az ellenzéki vádakkal szemben jelen van az országban egy izmos vállalkozói 
réteg, amely nemhogy nem része a NER-nek, de azzal kifejezetten szemben áll, 
és jelentős forrásokat tud és akar mozgósítani az ellenzéki média finanszírozá-
sára; 3. A Klubrádiót külföldi erők támogatják, nyilvánvalóan a kormány meg-
buktatásának céljával.

Mi jelenthető ki a fentiek alapján a Klubrádiót működtető gazdasági társa-
ságról? Először, a  Klubrádió Zrt. tíz éve jogellenesen működik, tulajdonosai 
a  törvényben meghatározott kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. Másod-
szor, a magyar bíróság a törvénytelen működést tíz éve semmilyen módon nem 
szankcionálja. Harmadszor, a  Klubrádió tizenkét éve folyamatosan, masszív 
veszteséget produkál. Negyedszer, valakik – minden gazdasági racionalitást 
mellőzve, egyéb, vélhetően politikai okokból – az elmúlt tizenkét év alatt 3,2 
milliárd forintot tettek be a Klubrádiót működtető gazdasági társaságba, támo-
gatás vagy veszteségfinanszírozás formájában. Ötödször, tízévnyi törvénytelen 
működés után a cég végre megkapta az első, igencsak enyhe szankciót: pályá-
zata nem nyerhetett egy állami pályázaton. Hatodszor, a cégnek nyilvánvalóan 
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erős külföldi kapcsolatai vannak, mert el tudta érni, hogy az Európai Unió, 
Franciaország vagy az Egyesült Államok felső szintű vezetői vegyék a  védel-
mükbe – az egyébként törvénytelen – működését.

A minimum ezek után, hogy a Fővárosi Bíróság mint cégbíróság szólítsa fel 
a Klubrádiót a törvényes működés helyreállítására, a szükséges tőkepótlás/pót-
befizetés megtételére, ennek hiányában pedig történjen meg a cég kényszertör-
lése. Különben a végén még mi, törvénytisztelő állampolgárok kérhetünk elné-
zést.

A szerző közgazdász, politológus

Megkímélhettem volna e lapokat az iménti szennyeződéstől, hisz’ pusztán 
egy kis példányszámú mellékterméken megjelent szövegről van szó. Nem bo-
nyolódok most a benne foglalt hazugságok részleteibe, talán egyszer lesz rá 
több időm, hanem csak arra hívom fel önmagam figyelmét, hogy a Párt Köz-
ponti Bizottsága Politikai Bizottsága kis példányszámban megjelenő harsoná-
jában megjelenő cikkek valójában a Vezér üzenetei, valamilyen lépés előhír-
nökének tekinthetők az ilyen förmedvények. Tíz éve próbálkozik az egyre 
elhatalmasodó diktatúra a Klubrádió elhallgattatásával, február tizenötödi-
két, a frekvencia elorozásának napját már-már nemzeti ünneppé deklarálták, 
erre mi történt? A közönség követte a rádiót a netre, az országban fölvásárol-
ták az internetes rádiókészülékeket, állítólag április végén érkezik egy újabb 
kamionnyi szállítmány; az adományok megdöntöttek minden rekordot, e 
pillanatban meghaladtuk a 125 milliót – nem lehet könnyű elviselni a kivég-
zése után is kicsattanó erőben lévő ellenségnek a puszta létezését sem. Vala-
mire készülnek, és mi is készülünk arra a valamire. Bevallom, feszültebb va-
gyok a szokásosnál, mert minimálisra zsugorodott a jogok, az igazság, a tisz-
tesség érvényesülési esélye.

Pikó

Majdnem 18 éve dolgozott a  Klubrádióban, amikor polgármesterjelölt lett 
a nyóckerben. Hajszállal megnyerte a választást, örömteli véget vetve a kerü-
letet sújtó kocsismátéi érának. Sokat segített neki a Klubrádió, ahogy a többi 
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ellenzéki jelöltnek is, nélkülünk szinte csak a kormánypropagandát fogyaszt-
hatta volna, fogyaszthatná a választópolgár. Kizárólag az ellenzék tehetségte-
lensége, korruptsága, hazafiatlansága folyna minden csatornából közpénzen, 
szembeállítva a fideszesek kiválóságával, makulátlanságával. Valahogy túlél-
tük az elmúlt évtizedet, Pikó közelről láthatta a szinte leküzdhetetlen nehéz-
ségeket. Folytatjuk szolgálatunkat, szolgáltatásainkat (többek között) a buda-
pesti önkormányzatok javára, de szeretnénk ellenszolgáltatáshoz is jutni az 
áldozatos munkánkért.

Eltelt másfél év ’19 október 13-a óta, és jottányit sem léptünk előre, sőt.  
Az alábbi levelezés jól jellemzi a helyzetet és a résztvevőket.

(március 31., Pikónak küldött e-mailemben a  VIII. kerületi önkormányzat 
kommunikációs munkatársának levelét idézem)

Szia,
Örök optimistaként merem remélni, hogy az alábbi levelet nem ismered:

„Kedves M, 
megértését kérem a későn érkezett válaszért. Mint arról a Klubrádió is részlete-
sen sokszor beszámolt, az önkormányzatok, köztük a józsefvárosi is lehetetlen 
költségvetési helyzetben találták magukat az év végén, az idei költségvetés ösz-
szeállításakor egy kétmilliárd forintot meghaladó hiányt kellett pótolnunk, szi-
gorú és nagyon takarékos tervezéssel. Ennek a legnagyobb teherviselője a kerü-
leti médiáért és PR-költségekért felelős önkormányzati cég, ezért most biztosan 
nincs módunk sajnos ilyesmire költeni. Örülök, ha kapcsolatban tudunk ma-
radni, és ha a helyzet megváltozik, tudjuk folytatni az együttműködést.
Köszönettel,
XY”

Üdv
AA

1. válasz:

Szia, 
a valóság nem ad okot az optimizmusra. 
A levelet tehát ismerem. 
A kétmilliárdos hiány, 270 millió forintot kellett elvonnunk a  kulturális intéz- 
ményeinktől, be kellett zárnunk a Galériát és a H13 központunkat, több, mint  
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30 embertől váltunk meg, az újságunknál felére kellett csökkenteni a költségveté-
süket, onnan is el kellett küldenünk embert. Februártól minden további korlá- 
tozással terhelt hónappal havi 70 milliós költségvetésben nem tervezett bevétel- 
kiesést kell kezelnünk és most már óvodai csoportok összevonásánál tartunk, 
nemsokára be is kell zárnunk óvodát. 

Természetesen az első takarékossági lépésként a polgármesteri és alpolgármes-
teri keretek megszüntetése volt – ez a lehetőségem is megszűnt. A kormány nyil-
vánvalóvá tette, hogy semmilyen kompenzációra nem számíthatunk, a járvány- 
ügyi védekezés többletköltségeit sem térítik meg. 

Egy önkormányzat számára ilyen esetben nincs más lehetőség, csak spórolni és 
lemondani minden, nem a törvény által kötelezően ellátandó, tehát önként vállalt 
feladatunkról. 

Sajnálom, de nem tudok mást mondani felelősen, csak azt, amit a kommuni-
kációs vezetőnk írt. 

Üdv: pa

2. levelem:

És magad elé tudod képzelni a KR nélküli világot, amikor már csak az a sajtó 
marad a színen, amelyik csak azt tudatja a nagyérdeművel, hogy az összes ellen-
zéki polgármester korrupt, tehetségtelen idióta? Ez nem tartozik a felelősségi 
körödbe?

Pikó 2. válasza:

Kedves András, 
természetesen nem tudom magam elé képzelni a  Klubrádió nélküli világot és 
nem is akarom megpróbálni. Azt remélem, érthetően fogalmaztam és az érveim 
világosak: elsődleges felelősségem polgármesterként a kerület és az önkormány-
zat működőképességének biztosítása, ezt most ugyanúgy a  hatalom ellenében 
kell megoldanom, ahogy Neked a Klubrádió életben tartását. Nekem ez az első, 
törvény által meghatározott felelősségem, aztán jön a 80 ezer józsefvárosi felé 
kötelező felelősségem, hogy legyen közétkeztetés, legyen óvoda és bölcsőde, legyen 
köztisztaság és működjön az a hivatal, amelyben az alapvető ügyeiket elintézik. 
Most ez van veszélyben, minden nap, minden más csak ezek után következik – és 
mivel ezekben az alapfeladataimban ott akadályoznak, ahol csak tudnak, addig, 
amíg az általam vezetett önkormányzatnak a csőd elkerüléséért kell küzdenie, 
bármennyire is fájlalom, nem fogok tudni semmilyen más feladatra közpénzt 
biztosítani.
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3. levelem Pikónak:

Kedves András,
Én nem szívességet kérek, még csak nem is támogatást, hanem egy töredékes 
ellenértékét várom annak a  szolgáltatásnak, amit nap mint nap elvégzünk. 
A csőd, az elnémulás elkerülése érdekében.

Természetesen hiába.

Pikó 3. levele, erre már nem válaszoltam:

Kedves András, fel sem merült bennem, hogy szívességről vagy támogatásról be-
szélünk, hanem egy szolgáltatás ellenértékéről: melyet rádió esetében a  reklá- 
mozók vagy a szponzorálók fizetnek. 

Nem tudom egyszerűbben leírni a fájdalmas, de igaz tényt: nincs pénzünk 
sem reklámra, sem szponzorációra és attól sem lesz, hogy közben tudom, hogy 
akiknek van, lenne pénzük erre, mert a Fidesz nem fosztotta ki őket, politikai 
akaratot teljesítenek, amikor nem hirdetnek vagy szponzorálnak.

Az érveket leírtam, az önkormányzat esetében bevétele csak az általa besze-
dett adókból lehet, amelyeket részben elvettek, részben megtiltottak emelni, kar-
ban tartani. Másrészt feladathoz kötött állami átadott forrásokat kapunk – ami-
ket folyamatosan  csökkentenek, miközben a  feladatok nőttek. Az itt keletkező  
hiányt is a csökkenő bevételekből kellene finanszíroznunk. 

Szemben Veled, én nem tudok gyűjtést indítani az általam irányított vállalat 
működésének biztosítása érdekében – csak a takarékoskodás és az ellátott felada-
tok leadása a számomra egyedül adott lehetőség. Az elfogadott költségvetésünk 
transzparens, mindenki által ellenőrízhető módon igazolja a fentieket, tényleg el-
lenőrizhető. 

Hidd el, nem a  szándék és az akarat hiányzik, hanem a  képességünk, az 
anyagi lehetőségeink.

A megválasztása óta nem találkoztam a volt kollégával, nem hívott föl, annyit 
sem mondott, hogy mikk-makk. Egyszer én telefonáltam neki, amikor a co-
vidjáról tudomást szereztem, érdeklődtem a hogyléte felől. Nem tudom pon-
tosan a kerület csonkított költségvetési főösszegét, tizenöt milliárd körül le-
het; azt sem tudom, mennyit költenek kommunikációra, de azt a számot pon-
tosan ismerem, amit a  Klubrádiós megjelenésre fordítanak… A  jól ismert 
attitűd, „úgyis elvégzik a feladatukat, minek költsünk rájuk”. Természetesen 
megtesszük, amit tudunk – amíg tudjuk.
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