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Ide nekünk mindent!

Úgy látszik, rádióamatőr mozgal-
munkban már hál’isten minden a
legnagyobb rendben van, így a Ma-
gyar Rádióamatőr Szövetség
(MRASZ) elnöksége idejét látja meg-
rendszabályozni lapunkat, a „Rádió-
technikát”. A túl oldalon közölt le-
véllel jelentkezett a Szövetség elnö-
ke, HA7PL Laci OM a lap kiadójá-
nál, szerkesztőségénél. (Kis lapoknál
ez a kettő általában egy és ugyanaz.)
Idén meglehetősen hosszú lesz a far-
sangi időszak, valahogy mégsem tud-
tuk teljesen tréfának venni a
MRASZ-elnök dörgedelmes – in-
kább szégyenletes(!) – levelét. Fájó
szívvel kell jövőbeli számainknak
jobb témákra érdemes oldalait felál-
doznunk kedves Olvasóink ezen
ügyben való tájékoztatására.

Nem csekély dologról, a „Rádiótechni-
ka” sorsáról és a Budapesti Rádióamatőr
Szövetség (BRASZ) tagegyesületeinek va-
gyoni értékű jogáról van szó!

Természetesen mi más lenne a
motiváció, mint az anyagiak. Közis-
mert, hogy égbe szöktek a fővárosi
ingatlan árak, így a kisgömböc
(MRASZ), felbátorodván az isteni
szerencsével ölébe hullott száz milli-
ós értékű, ex HA5FO Schneider Pistától
való ingatlan- és bankszámla-hagyaték
többé-kevésbé sikeres bekasszázása
után, újabb zsíros falatra vágyik. Ese-
tünkben egy ennél lényegesen koráb-
bi kezdetű ügyről van szó, és ebben
rejlik a dolgok sajnálatos elfajulása.

Előállt az a képtelen helyzet, hogy a
magyar rádióamatőr mozgalom országos
szervezete üti a rádióamatőrök lapját, a
mozgalom egyik támogatóját! – Észnél va-
gyunk, kérem szépen?! 

Meglehet, hogy kedves „fiatal” or-
szágos elnökségi tagjainknak fogal-
muk sincs az előzményekről, hiszen
a rendszerváltozáskor még úttörők,

no jó, KISZ-tagok lehettek. De, el-
nök úr, kedves Laci, Te a hetven va-
lahány éveddel és eddigi kiváló rá-
dióamatőr múltaddal...?!

Az utóbbi két évben a BRASZ el-
nöksége többször is javasolt a MRASZ
elnökségének ingatlanügyben egyez-
tetést. Kértük, vártuk a 10 évvel ez-
előtti országos közgyűlési határozatok
végrehajtását, de, erről majd később...

Törvényi előzmények

Harminc év meglehetősen hosszú
idő, ugyanis még 1990-től, a rend-
szerváltozástól, majd az MHSZ felszá-
molásától erednek a „Dagály utcai
sztori” szálai.

Az állam az 1990. évi LXX tv. alap-
ján később hozott jogszabályokban
rendelkezett az egyes, a régi rend-
szerhez kötődő társadalmi szerveze-
tek kezelői jogainak megszüntetésé-
ről. A magyar rádióamatőr mozga-
lom és annak lapja, a „Rádiótechni-
ka” is az egykori MHSZ felügyelete
alatt állott. A meghozott törvények
kimondták, hogy azon szervezetek,
amelyek megújulva átalakulnak és
folytatni kívánják társadalmilag hasz-
nos tevékenységüket, az általuk ko-
rábban használt mértékben ingyene-
sen igényelhetnek (esetünkben) az
MHSZ vagyonából.

Tehát, ami a lényeges: az általuk
korábban is használt ingó és ingatlan va-
gyont lehetett igényelni a ZÁVKI-tól (Zá-
rolt Állami Vagyont Kezelő és Hasznosító
Intézménytől).

BRASZ és „Rádiótechnika”,
kezdetektől együtt

Az 1989. november 17-én újjáalakult
BRASZ közgyűlés szerény személye-
met, a „Rádiótechnika” főszerkesztő-
jét, egyben a Rádióvilág Kiadó Kft.
ügyvezetőjét választotta meg elnöké-

ül. A Szerkesztőség akkoriban a IX.
ker.-i Lónyay (Szamuely) utcában le-
vő helyiségeibe befogadta a „home-
less” BRASZ-t. Utóbbi egyetlen apró
irodáját „lenyúlta” a Pál János et. ve-
zette MTTBSZ, a volt MHSZ buda-
pesti vezetősége. Napi 24 órában ab-
ból mégsem pofozhattuk ki őket.
No, meg sajnos, többen is voltak…

Az állam legelső pályázati kiírásá-
tól HA5FA Jenő OM, akkori BRASZ
titkárral folyamatosan adtuk be az
ingatlan pályázatainkat az éppen ak-
tuális elnevezésű allami vagyont ke-
zelő szervezethez (ZÁVKI, KVI,
KVSZ…). Ugyanezt tette az általa
használt ingatlannal az országos
MRASZ is, de a többi megyei-területi
rádiós szövetség – megfelelő emberi
kapacitás híján –, sajnos, nem élt ez-
zel a lehetőséggel. Az országos
MRASZ pedig nemigen figyelt mind-
erre, a megyéinek efféle gondjaira!

Aztán végre10 év(!) múltán, 2000-
ben, a BRASZ megköthette az általa
(a Rádiótechnikával továbbra is kö-
zösen) használt ingatlan kisebb rész-
területére az első ingyenes vagyon-
átadási szerződést. Költözés folytán
ekkor már a XIII. ker. Dagály utcá-
ban működtünk.

(Folytatjuk) 

Kedves Olvasóink!

Kérjük, osszák meg véleményüket ve-
lünk a mellékelt MRASZ-levél kap-
csán. Elérhetőségeink: 

BRASZ, Rádiótechnika szerk., 
1550 Bp., Pf. 123, ha5ku@brasz.hu,

fbekei@radiovilag.hu

Véljük, a MRASZ elnöksége is kíván-
csi véleményükre. Elérhetőségeik a
túloldalon mellékelt levél fejlécében
találhatók.

Megegyezés helyett...

Lapunkat támadja a MRASZ!
Békei Ferenc (HA5KU) főszerkesztő, a Budapesti Rádióamatőr Szövetség (BRASZ) elnöke

Több mint ötven vagyok rádióamatőr, és lám, még érhetnek „csodák”. Nem az FT8 vagy más égi/földi
összeköttetés-technikák ejtenek ámulatba, annál inkább az ismerethiányos, megingathatatlan, agresszív
határozottság okozott legújabban meglepetést. Íme, a még kibontakozóban levő történet, amely hely hiá-
nyában a lapban folytatásokban, honlapunkon teljes terjedelmében olvasható.
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