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A nagy „eltitkolás”

A MRASZ 2010-es országos köz-
gyűlését HA1TJ Gyula elnök
„extra show”-val indította. Bot-
rány van: a budapestiek – igaz,
már vagy 10 éve – ingatlant sze-
reztek! És ezt „eltitkolták” előtte!
Tehát a nagy tragédia abban állt,
hogy gyarapodott a budapesti rá-
dióamatőr mozgalom, a területi
szövetség, a fővárosi tagegyesületek
vagyona. Hát, ez bizony nagy
probléma, „komoly” elnöki kon-
cepciókra vall annak efféle meg-
közelítése... Rendkívül szomorú
tény különben, hogy a rendszer-
váltáskor hazánkban létező több
mint 150 rádióklubból csupán
vagy 10(!) tudta a korábban
használt MHSZ-es ingatlanva-
gyonát (annak egy részét) meg-
szerezni a továbbműködéséhez.
A területi szervezetek közül csak
egy volt ingatlanszerző: a buda-
pesti. – Már bánjuk is mint a tí-
zet kölykedző kutya... (Hi)

A MRASZ alapszabálya szerint
területi szövetség ingatlanva-
gyonnal nem rendelkezhetett,
viszont a kincstár állami sportin-
gatlant csak az azt effektív, érdem-
beli használóknak adhatott át. A
közgyűlés végül is bölcsen úgy
határozott, hogy az ingatlanszer-
zést a MRASZ fővárosi területi
szövetsége folytassa tovább. En-
nek még esedékes, további 2 fá-
zisának lezártával majd helyre
kell állítani az ingatlanvagyon
alapszabályi megfelelőségét. A
közgyűlés határozatban kötelez-
te az elnökséget (elnököt) a to-

vábbi ingatlan igényléshez szük-
séges iratok, igazolások kiadásá-
ra. Utóbbi mind a mai napig teljes
körűen nem történt meg!

Nem lenne igazán magyaros
az „ingatlanosdi”, ha nem szüle-
tett volna e tárgyban egy névte-
len levél sem, – nincs nagy meg-
lepetés: született! Helytakaré-
kosság miatt itt csak utalunk er-
re, a www.radiotechnika.hu hon-
lapunkon az teljes terjedelmé-
ben olvasható. Szerzőjét a bor-
nírt irigység, a „bátor” hazudo-
zás és a tudálékoskodó rosszin-
dulat fűthette. A főváros sportve-
zetése – a velünk való konzultá-
ció után – természetesen helyére
(a szemetesbe) tette a névtelen
levelet.

A fentebb említett „eltitkolás-
ról” annyit, hogy az elnökök kö-
zül (időrendben) 5EB Béla,
5EA Laci OM-ek nyilvánvalóan
képben voltak, részünkre irato-
kat, igazolásokat adtak ki az 
ingatlanszerzéshez. Hogy 1TJ
Gyula OM milyen ismeretek
alapján állhatott be elnöki funk-
ciójába, az rajta és a MRASZ tit-
kárságon múlott.

TESZ-ek, isten veletek!

A MRASZ 2017-es országos köz-
gyűlése utolsó napirendi pont-
ként tárgyalta a „Területi szövet-
ségek megszüntetése (javaslat)”
c. napirendi pontot. Ügyes idő-
zítés, sokan mennének már vagy
elmentek haza, és miután évtize-
dek óta úgysem létezik náluk
megyei TESZ, számukra érdek-

telen vita az egész. Gyerünk ha-
za, szavazzunk, fejetlenül és
gyorsan! 

No, azért a fővárosi küldöttek
erőteljesen tiltakoztak a téma
rendkívül sértő, „fűnyíróelv-sze-
rű” kezelése ellen. Hiszen közis-
mert tény: a MRASZ BSZ, azaz a
fővárosi TESZ 1989 óta folyama-
tosan és jól működött. HA7PL, a
közgyűlés levezető elnöke, csak
nyögve-nyelős kitérő válaszokat
adott ezekre a felvetésekre.
Nemkülönben HA1TJ Gyula is
csak magyarázkodott, hogy az a
kis vagyon, ami a TESZ-eknél
van, az ott is marad náluk. A fő-
város ingatlanügyét pedig majd
megoldjuk!

A TESZ-ek „kimúlását” nagy
mértékben a MRASZ elnökség
anyagi nehézségei okozták! Az
1990-es induláskor a MRASZ el-
nökség és a TESZ-ek között 50-
50%-os volt a tagdíj-megoszlás, a
tagdíj visszatérítés mértéke. A
MRASZ 70 éves jubileuma alkal-
mából (1998-ban) jómagam ter-
jesztettem a közgyűlés elé a Szö-
vetség – szó szerinti – életben
maradására hivatkozva a 70-
30%-os visszatérítést az országos
elnökség javára. Aztán, kis idő
múltán, mint a viccbeli népi ze-
nekar prímása, az elnökség elis-
merte ugyan hogy „jár-jár, de
nem fussa”. És, ebből a 0%-os
visszatérítésből kellett (volna)
megélnie a területi szövetségek-
nek. Persze, hogy mind kimúl-
tak! Egyetlen kivételével: ez a
MRASZ BSZ, illetve szakmai
utódszervezete a BRASZ.

H
E
L
Y
Z
E
T
K

É
P

Megegyezést!

Lapunkat támadja a MRASZ, de

a BRASZ az igazi célpont!  2.
Békei Ferenc HA5KU, a Budapesti Rádióamatőr Szövetség (BRASZ) elnöke

Ideje, hogy egyértelműen pontosítsuk a februári számunkban indított cikkünk címét, a fentiek szerint.
Érthetetlen, de a jelenlegi MRASZ elnökség nyilvánvaló célja a fővárosi területi rádióamatőr szervezet ig-
norálása, annak folytonos bizonygatása révén, hogy nincs arra semmiféle szükség, az „úgysem csinál sem-
mit”. Kiiktatása után pedig bevonhatják az államtól megigényelt ingatlanvagyont. Igaz, ezt területi műkö-
dés segítésére adta ki az állam, de – gondolják – ki emlékszik ma már erre, majd megoldjuk valahogy...
Térjünk vissza az előzményekhez, haladjunk időrendben! – A téma legfrissebb eseményei a honlapunkon
nyomon követhetők.
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Kettő, azaz 2 évig tartott (egy
újabb közgyűléssel), amíg az or-
szágos elnökség össze tudott
hozni egy hivatalos bírósági vég-
zést a TESZ-ek megszüntetésé-
ről. A fővárosban nekünk erre
nem volt két évünk! BRASZ né-
ven – az 1989-es újjáalakulás
előtt tisztelegve –, most már ön-
álló jogi személyiséggel azonnal
továbbfolytattuk a rádióamatőr
szakmai munkát a Dagály utcá-
ban. Ehhez átcedáltuk a korábbi
Együttműködési Megállapodást
a BRASZ és a Rádióvilág (Rádió-
technika szerkesztősége) közé.

Szerénytelenség nélkül kér-
dezzük a kedves olvasót: ki a fő-
városi területi szövetség szakmai
utódszervezete?

Ki viszi folyamatosan, 30 éve vál-
tozatlanul tovább Budapesten a
korábbi amatőr rádiós tevékeny-
ség valamennyi elemét:
– versenyrendszerét (RH, URH,

HST, RIM Bp.-bajnokságok) és
– szolgáltatásait (QSL-iroda,

N.B.A., Bp. QST, honlap, BU-
RABU),

a Budapesti Rádióamatőr Szövet-
ség (BRASZ, ld. www.brasz.hu)
vagy a MRASZ? 

Meg kellene egyezni,

normálisan, amatőr baráti kere-
tek között a mozgalmunk javára.
Erre egyelőre a „totál HAM spi-
rit zéró jegyében” minimális
szándékot sem mutat a MRASZ
elnöksége! Annál inkább min-
den eszközt bevetve, nagy elán-
nal vív a Dagály utcai rádiós in-
gatlan tulajdonjogáért. Kerül
amibe kerül, erős nyomásgya-
korló elemükként bevetették a

„Rádiótechnika” működésének
ellehetetlenítését, ezáltal a
BRASZ „leültetését”! Ügyes! No,
most már csak egy frappáns név-
telen levélkét kellene újra valaki-
nek összehoznia...

A baj csupán „csak” az, hogy tag-
szervezeteinek, a fővárosi rádió-
kluboknak jogos tulajdonát – és
nem a Rádióvilág Kft.-ét, aho-
gyan azt széltében-hosszában hí-
resztelik –, akarja bevonni magá-
nak a MRASZ. A Dagály ingatlan
rádióamatőr sport célokra való
megszerzéséért az országos szö-
vetség eddig – 30 év alatt – két
fűszálat nem tett keresztbe! An-
nál inkább keresztbe tett ne-
künk, a Területi Szövetségének
ezen ügyben. Egyszer, talán,
megtudjuk, hogy miért?!

„A múltat végképp eltörölni”

stílusban közelít a témához
HA2VR Gyuszi OM MRASZ alel-
nök, aki a TESZ-ek kapcsolattar-
tója az elnökségben. HA2VR azt
sulykolja, hogy nem foglalko-
zunk a múlttal, csak az van, ami-
óta ők vannak az elnökségben.
Hamisan csengő, rossz emlékű
gondolat! Ő, mint „kompro-
misszum-kereső diplomata” két
év alatt egyszer járt ingatlan
ügyben a területi szövetségnél.
Ahogyan azt korábban már ír-
tuk, mi, a fővárosi szövetség
többször kértük, javasoltuk az el-
nökségeink közötti egyeztetést
ingatlan ügyben.

Hogy miért is ne foglalkoz-
zunk a múlttal? Nagyon egyszerű
a válasz! Ha nincs múlt, akkor
nem létező a kiinduló alaphely-
zet sem:

A „homeless” BRASZ-t 1989-ben
a „Rádiótechnika” fogadta be he-
lyiségeibe. A Dagály ingatlan a Rá-
diótechnika szerkesztősége és a
területi szövetség együttműködé-
se révén vált sport célra megigé-
nyelhetővé, majd megszerezhető-
vé! Együttműködésünk révén ma-
radt életben és működik 30 éve
folyamatosan fővárosi amatőr rá-
diós szövetség, szolgálva a magyar
rádióamatőr mozgalmat!

Kedves rádióamatőr-társak a
MRASZ elnökségében, kéretik
mindezt nem elfeledni! Ez a
múlt, ez az igazság. Reméljük,
ezen utóbbi még számít nektek!
Mi, itt a fővárosi szövetségnél bí-
zunk abban, hogy igen.

Egyelőre még ott tartunk,
hogy tavaly májusban a BRASZ
tagfelvételi kérelmét elutasította
a MRASZ elnöksége: Hivatalo-
san a közgyűlésre hivatkozva, a
zuhanyhíradó szerint pedig:
Nem kell ide területi szövetség,
„úgysem csinálnak semmit”, – és
akkor még valaminő igényt tá-
masztanának az általuk 30 éve
megszerzett és folyamatosan
használt ingatlanra...

Kedves HAM-társaink az el-
nökségben, békességben meg
kellene végre egyezni!

Kedves Olvasóink!

Kérjük, osszák meg véleményü-
ket velünk eddigi cikkeink kap-
csán. Elérhetőségeink: BRASZ,
Rádiótechnika szerk., 1550 Buda-
pest, Pf. 123, ha5ku@brasz.hu, 
fbekei@radiovilag.hu

Véljük, a MRASZ elnöksége is
kíváncsi véleményükre. Elérhető-
ségeik a februári számunkban kö-
zölt levelük fejlécében található.
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