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A GAZDASÁGI RÁDIÓ - M�sor-Hang Kft. 

A Gazdasági Rádió társadalmi szerepvállalása 

A Gazdasági Rádió tevékenységének megalakulása óta része a társadalmi 

felel�sségvállalás. Ez irányú tevékenysége magával a médiával együtt fejl�dött. Napjainkig 

már számos elismeréssel díjazták (pl. PR Szövetség 2008-as CSR Média pályázat rádiós 

kategória gy�ztese) ez irányú munkájukat.  

A rádió gazdasági, üzleti profiljába 

illeszked�en veszi ki részét a társadalmi 

szerepvállalásból.  Többek között 

térítésmentesen biztosítanak rádiós vagy 

internetes felületeket, külön m�sort (Több, 

mint üzlet) készítenek, melynek 

középpontjában a társadalmi 

felel�sségvállalás áll, hogy a CSR 

magyarországi tapasztalatait és pozitív megjelenéseit népszer�síthessék.  

 

Adományozói tevékenység a Gazdasági Rádiónál 

A rádió társadalmilag megfogalmazott célja els�sorban a gazdasági, pénzügyi kultúra 

fejlesztése, fiatal tehetségek támogatása, és hátrányos helyzet� rétegek helyzetének 

könnyítése. Adományozói gyakorlatukat az évek során önmaguk fejlesztették. A 

támogatások 

felhasználásának módjáról 

közvetlenül az ügyvezet� 

igazgató dönt, mint 

általában a CSR-ral 

kapcsolatos kérdések 

esetén is. 

 
A Gazdasági Rádió 2008-ban 8.000.000 Ft-t 
fordított CSR tevékenységre, 2.000.000 Ft-t pedig 
adományozásra. 
 
A rádió a következ� fogalmakkal definiálja a  CSR 
illetve adományozói tevékenységét: gazdasági, 
pénzügyi kultúra fejlesztése, fiatal tehetségek 
támogatása, hátrányos helyzet� rétegeknek nyújtott 
támogatás. 

�

 A Gazdasági Rádió CSR és adományozói tevékenysége kapcsán 
megkérdezett Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú 
Alapítvány és a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány is 
kiemelte, hogy a Gazdasági Rádió partneri együttm�ködésben 
példátlanul jó, a munkatársak mindig naprakészek és nyitottak. A 
stakeholderek elismer�en nyilatkoztak a rádió CSR népszer�sítése 
iránt tett lépéseir�l is (CSR-re fókuszáló m�sorok, CSR konferenciák 
médiatámogatása) 
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A Gazdasági Rádió szponzoráció, ügyhöz kapcsolt marketing, kampányok és 

pénzadomány (non-profit szervezetek számára) formájában támogatja a társadalmi ügyeket. 

Megjelenik továbbá CSR rendezvények média támogatójaként is számos esetben.  

A rádió által támogatott területek közé tartozik a tudomány és kutatás, az 

egészségügy, a kultúra és m�vészetek, az ökológia és környezetvédelem. Az adományozói 

tevékenység célcsoportjai többnyire egyetemek, f�iskolák és alapítványok. 

 A társadalmi célok hatékony megvalósulását rendszeresen felülvizsgálják, 

népszer�sítik, illetve megmérettetik. A monitoringra a beszámolók összeállításakor kerül sor, 

társadalmi jelentést külön nem, csak az általános beszámolók részeként készítenek. 

Tevékenységükr�l hírt a nyomtatott és elektronikus médiában, saját rendezvényeiken, 

illetve bels� kommunikációs csatornákon adnak.  

 

 

 

 

A Gazdasági Rádió Több, mint üzlet c. heti rendszeresség� m�sorsorozata 2003 óta válaszokat keres arra, 
hogyan egyeztethet� össze a növekedés és a fenntartható fejl�dés. A m�sor minden héten szerdán a 16.30 
–as hírek után jelentkezik. Szakért�k hazai és nemzetközi tapasztalatai segítségével tanácsokat ad a CSR 
(Corporate Social Responsibility) alapelveinek és gyakorlati megvalósításának kidolgozásához. A téma iránt 
elkötelezett cégek társadalmi felel�sségvállalás terén elért eredményeit riportok, stúdióbeszélgetések 
formájában közvetítik a Gazdasági Rádió célcsoportjához (üzleti, közéleti döntéshozók, menedzserek, 
vállalkozók és a gazdaság és pénzügyek iránt érdekl�d� hallgatók). 




