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Közgyűlés 1936. április 23-án

A tisztújító közgyűlés elnöki be-
számolójához csatolt működési je-
lentés a szakszervek 1935/36-os év-
ben végzett munkáját vette sorra
az alapszabály szerint részletezve.  

– Szertár és laboratórium. Dragos
Pál témafelelős a Magyar Afrikai
Expedíció rádió-berendezései-
nek elkészítésével kapcsolatos
jogvitát foglalta össze, s nyilatko-
zott a készülékek leltárba vételé-
ről. Részletezte a rádióipartól ka-
pott támogatást1 és szólt a korsze-
rűtlenné vált alkatrészek selejte-
zéséről. E tételeket a klubtagok
számára árveréssel értékesítették.

– Boer József (HA3B) a könyvtár
munkáját ismertette. Beszámolt 118
kötet könyvről és 232 kötet folyóirat-
ról. A klubtagok részére folyamato-
san járt 15 magyar és 8 külföldi fo-
lyóirat, a Radio News lapot lemond-
ták az emelkedő költségek miatt. 

– Kovács Pál a pénztárjelentést
nyújtotta be. Működési bevételük
1603 pengő, a kiadás pedig 1263
P volt, a gazdálkodás aktívummal
zárt. Tekintsünk be a mérleg né-
hány tételébe. A bevételi rovatba
500 P rektori támogatás és 270 P
tagdíj került, amíg kiadásként
320 P-t számoltak el adminisztrá-
ciós költségként, telefonhaszná-
latra 295, laboratóriumfejlesztés-
re pedig 225 pengőt költöttek. 

A számvizsgálók mindhárom je-
lentést rendben levőnek találták.
Ellenőrző jelentésüket Hadik Zol-
tán (HA4F) és Váraljai Vilmos
(HA4I) 1936. április 2-án dátu-
mozva írták alá és benyújtották az
MRC elnökének. 

Pálik Hugó elnöki beszámolója
szerint nem mindenben sikerült
elérni a kitűzött célokat. Tekinthe-
tő ez kritikaként, de felfogható úgy
is, hogy örvendetes, mert a klubta-
gok tanulmányaikra helyezték a
hangsúlyt, s ez megmutatkozott az
eredményekben, mondta Pálik.
Továbbiakban szólt a Magyar Afri-
kai Expedíció rádióberendezései-
vel kapcsolatos munkáról, elismer-
ve, hogy a tervezés és elkészítés az
MRC működésében az eddigi leg-
nagyobb kihívás volt. Ezért a munká-
ért a közgyűlés Deák Pált és Jancsó
Kálmánt jegyzőkönyvi elismerés-
ben részesítette. Számukra szüle-
tett még egy dicséret a Zsófia séta-
hajóról lebonyolított rádió közve-
títést jutalmazva, aminek részese
volt dr. Goll György adjunktus is. 

Az 1936/37-es klubévre javasolt
tisztikar névsorát Pattantyús A. Gé-
za professzor, tanárelnök terjesz-
tette elő az 1936. április 15-én
véglegesített jelölőlista alapján. A
határozathozatalhoz szükséges
többség éppen csak megvolt; 69
%-os részvételi aránnyal2 az aláb-
bi tisztségviselőket választották:

Elnök: Pálik Hugó
Alelnök: Geiger Ferenc 

(ex EWAG) és 
Boer József (HA3B)

Főtitkár: Csűrös László
Pénztáros: Kovács Pál
Ellenőr: Jancsó Kálmán
Ügyész: Dr. Bíró Géza3

Választmány elnöke: 
Czeglédy György

A közgyűlés 15 tagú választmány-
nak adott bizalmat, a társegyesü-

leteket 8 fő képviselte. Közülük
ketten a Magyar Rövidhullámú
Amatőrök Országos Egyesületé-
ből lettek delegálva4.

A programadó beszéd előtt
Pattantyús professzor rávilágított
az MRC-ben folyó munka lénye-
gére. Nincs olyan másik egyesü-
let, amely a jövő mérnöke számá-
ra adni tudná a műszaki munká-
ban oly fontos pontosságra nevelést
és a gyakorlati problémák leküz-
déséhez szükséges szemléletet.

„Nehéz anyagi körülmények
között nehéz a jövő tervezése” –
mondta Pálik Hugó a klub előtt
álló feladatokról. A költségvetés
bázisszáma5 (1096 P) csökkent.
Nem nehéz észrevenni, hogy a ta-
karékosság mögött gazdálkodási
nehézségek állhattak, közöttük a
Magyar Afrikai Expedíció alkat-
részbeszerzésének megtérítése is. 

Legyen bár nehéz az anyagi
helyzet a műszaki tevékenység
nem kerülhet hátrányba. A köz-
gyűlés úgy döntött, hogy lehetősé-
geiket ide összpontosítják. Többek
között be kellett fejezni a hangerősí-
tők fejlesztésével kapcsolatos labo-
ratóriumi munkákat, mert rendez-
vényeihez igényt tartott rá az egye-
tem. További konkrét tervként je-
lentkezett a repülőgépbe épített rádió-
berendezésekkel végzett kísérletek
megkezdése kutatási célokból. 

Közgyűlés 1939. május 10-én

Az iratokból arra lehet következ-
tetni, hogy 1937-ben még tartot-
tak közgyűlést6, de a következő
évben nem. Már történelmi idő-
ket élt az ország. A kiéleződött
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Az MRC jubileumára...

III. Évzáró közgyűlések (1936-1941)
Wlassits Nándor rádiómérnök, HA8QC

A rendelkezésre álló iratokból lehetőség nyílik az MRC szervezeti működésének mélyebb áttekintésére. A
Műegyetemi Rádió Club múltjának megismerése így teljesebbé válik, mert az évzáró közgyűlések értékel-
tek és célokat jelöltek ki. A klub munkájának dokumentálása jellegében bár „historikus”, de tükröz tech-
nikai érdekességeket is. Ezek a közgyűlések rendre a tanévet lezáró szorgalmi időszak közeledtével kerül-
tek sorra. Elsőként az 1935 szeptember és 1936 május közötti klubév munkáját tekintjük át. 
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csehszlovák – magyar ellentétek
miatt elrendelt mozgósítás azt
eredményezte, hogy az MRC tisz-
tikara szinte teljes létszámban be-
vonult és a klubtagok közül is
többen. 

Erre utalt Neráth Gusztáv elnöki
jelentésében, hivatkozva a „haza
hívó szavára”. A katonai szolgála-
tot teljesítők hírszolgálati tevékeny-
séget végeztek, és „bevonult” a
klub nagyteljesítményű rövidhul-
lámú adója7 is. A rendőrségnek
adták kölcsön, s alig a közgyűlés
előtt került vissza a Műegyetemre.
Egyéves használata során műszaki
probléma nélkül üzemelt, le-
gyünk rá büszkék, hangzott el az
elnök beszámolójában.

A közgyűlési jelentés az
1937/38-as évek munkáját tekin-
tette át, ami arra utal, hogy elma-
radt az 1938-as tisztújítás. Ennél
fogva a reszortjelentések kétéves mű-
ködést foglaltak össze. 

– A szertár és laboratórium mun-
kájáról Jancsó Kálmán adott je-
lentést. A posta kisebb javítást
igénylő nagyfeszültségű generá-
tort és oszcilloszkópot adomá-
nyozott, a rádióipar cégei pedig
univerzális műszereket (MaVO)
és alkatrészeket. Összértékük el-
érte a 2500 pengőt, a szertár saját
erőből 500 P értékben bővítette
felszerelését. Elkészült egy-egy rö-
vidhullámú és URH adóberende-
zés, modernizálták a speciális –
Telefunken rendszerű – RH vevő-
készüléket. Üzembe állították a
nagyteljesítményű hangerősítőt
és pótolták a selejtezésre került
szerszámokat, alkatrészeket. 

– A könyvtár állománya csupán
3 kötettel gyarapodott és csök-

kent a folyóiratok száma is. Tíz
magyar és hét külföldi lapot járat-
tak, utóbbiak közül kettő angol, a
többi német nyelvű szakirodalom
volt. A kölcsönzés 45 kötetre ter-
jedt ki, állt Keller György beszámo-
lójában. 

– A pénztárjelentést Kovács Pál ál-
lította össze. Az 1937-es átvétel so-
rán alig néhány száz pengő pénz-
vagyonnal rendelkeztek, de 1500
P adósságállomány halmozódott
fel. Az iratok nem szóltak a pénz-
ügyi konszolidáció mikéntjéről,
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csak az 1937/38-as évre kimuta-
tott bevételt (2301 P) és a kiadást
(1505 P) ismerjük.  

Az elfogadó számvizsgálói nyilat-
kozat után a tisztikar lemondott.
Vajda Ödön tanárelnök beterjesz-
tését elfogadva a közgyűlés meg-
választotta az új tisztségviselőket:

Elnök: Neráth Gusztáv
Alelnök: Deák Pál
üv. Alelnök:

Szalontay Károly
Főtitkár: Domján András
Péztáros: Kovács Pál
Ellenőr: Váraljai Vilmos
Ügyész: Dr. Bíró Géza
Számvizsgálók:

Erdős József, 
Jakab István és 
Zelenka László (HA3O)

A Műegyetemi Rádió Club vá-
lasztmánya 15 tagból állt, a társe-
gyesületeket 8 küldött képviselte.
Az MRAOE-ből változatlanul ket-
ten, egyikük Deák Károly (HA4P)
volt. A választmányi elnök Czeglédi
György maradt.

Az 1939/40-es évre előirány-
zott mellékelt költségvetés8 elfo-
gadása után, Neráth Gusztáv mél-
tatta elhunyt tanárelnökük érde-
meit. Kiemelte hogy Söpkéz Sándor
professzor különösen nagy segít-
séget nyújtott a klub katasztrofá-
lissá vált pénzügyi helyzetének
rendezéséhez.

Az új klubévre nem történt
műszaki programadás, ami követ-
kezménye az aktivitás csökkené-
sének. Ezért, hogy emeljék a la-
boratóriumi munka színvonalát,
a régi klubtagok mellé tapaszta-
latszerzés és konzultáció céljából
2-3 fiatalt osztottak be.

Az elnöki beszámolóban most
találkozunk először politikai-tár-
sadalmi színezettel. Nagyfokú a
hazafias lelkesítés és kritikus a tár-
sadalom szemlélet. Neráth töb-
bek között arról beszélt, hogy a
Magyar Rádió az új helyzetben
alig tölti be a nemzet részéről el-
várható szerepet. Változtatni kell
a műsorpolitikán – mondta, és kívá-
natos az előfizetési díjak csökkenté-
se. Mert tarthatatlan, hogy amíg
rádióiparunk az egyik legfejlet-

tebb, addig a lakosságarányos
előfizetési kimutatásban csak a
19. helyen állunk. 

Közgyűlés 1940. február 20-án

Az 1938/39-es klubév beszámoló-
jára fűtetlen helyiségben került
sor fagyos, téli napon. A szertár,
könyvtár és pénztár alapszabály sze-
rinti működéséről szóló számvizs-
gálói jelentést a közgyűlés egy-
hangúlag tudomásul vette. Váral-
jai Vilmos beterjesztése az előző
évek gyakorlata szerint ágazati
részletezéssel történt, amire nem
térünk ki. 

Neráth Gusztáv beszélt a pénz-
ügyi helyzetről. Az adósságot, ami
szinte ellehetetlenítette a műkö-
dést, reménye szerint a követke-
ző évben teljesen le fogják dol-
gozni. Gazdálkodási takarékossá-
gi okokból az adminisztrációs ki-
adást majdnem nullára tervez-
ték. Az előterjesztés 600 pengő
tárgyévi törlesztésről szólt, vala-
mint még 100 pengőről a Pálik
Hugóval történt elszámolás9

után. Minden nehézség ellenére
az MRC-ben folyó műszaki tevé-
kenység és annak háttere nem
szenvedett csorbát. Változatlanul
előfizették az angol, német szak-
lapokat és bővült a szertár állo-
mánya. Igaz, hogy nem saját erő-
ből, hanem a rádióipar cégeinek
jóvoltából. Ismételten az Egye-
sült Izzó Rt. járt élen 12 elektron-
cső adományozásával, ami 120
pengővel növelte a laboratórium
alkatrészkészletét.

A „patrónusi rendszer” kereté-
ben 200 pengő összértékben
konstruktőr pályázatot írtak ki. Na-
gyot nőtt az alkotókedv, a nyerte-
sek hangerősítőt, csővoltmérőt, szig-
nálgenerátort és kristályvezérelt
(7011 kc) rövidhullámú adóberen-
dezést készítettek. De legfonto-
sabb, hogy a laboratóriumban
minden nap teljes kihasználtság-
gal dolgoztak. A klub felszereltsé-
ge 600 pengő értékben nőtt. 

A gyakorlati műszaki munkára
került hangsúly egyezett az új rek-
tor mérnökképzésről vallott néze-
teivel. Ezzel kapcsolatban Nerath
kifejtette, hogy látszólag még bé-

kében élünk, de fejünk felett csap
össze kelet és nyugat. Kis ország
vagyunk, ahol legnagyobb fegyver
a tudás, e téren a mérnöki alkotó
munka a legfontosabb. Ezzel kell
versenyben lenni, mert így lehet
nyerni, mondta az elnök. 

Az új tisztikar megválasztása
előtt Vajda Ödön tanárelnök elis-
merte az igen nehéz körülmé-
nyek között végzett, de mégis jö-
vőképet adó munkát. Ezt fogja
képviselni, és mindent megtesz
az anyagi-erkölcsi támogatás to-
vábbi fenntartásáért. Az MRC bi-
zakodással nézhet a jövőbe!

Huszonöt szavazati joggal ren-
delkező klubtag volt jogosult új
tisztségviselőket választani. A sza-
vazatok számáról írásos anyag
nem maradt, de a közgyűlés – mi-
vel megválasztotta a tisztikart –
határozatképes volt. A Műegyete-
mi Rádió Club vezetőségében a
mellékelt lista szerint több rövid-
hullámú amatőrt találunk. 

Hasonlóan az előző évhez, az
elnöki beszámolót most is hazafi-
as szólamok motiválták. Nerath
beszéde 1940. február 20-án
hangzott el, s három nap múlva
következett Mátyás király törté-
nelmi színrelépésének fél ezre-
dik évfordulója. Alig hallani er-
ről, a Magyar Rádió sem foglal-
kozik vele, a műsoridő nagy ré-
szében külföldi zene szól; keser-
gett Neráth, pedig a nemzetnek
fel kellene sorakozni az évfordu-
ló mögé. Zárszavait idézve: „Meg
kell teremtenünk a magyar lelkek fe-
kete seregét, melynek verejtékcseppjei-
ből magyar acél és magyar műszaki
tudás lesz, amely megismétli Mátyás
király csodáját.”

Közgyűlés 1941. május 12-én

Alaposan megváltozott történel-
mi helyzetben került sor e ren-
dezvényre. A II. Bécsi-döntés nyo-
mán az ország területben és lélek-
számban ugyan jelentősen gyara-
podott, de hadviselő félként a vi-
lágháború küszöbére sodródott.
Neráth már magyarosítva Monos-
tori néven szólt a közgyűlés részt-
vevőihez. Nem voltak sokan, 17
fő elegendő volt a határozatké-
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pességhez, ami tükrözi a klub
helyzetét. 

Az elnöki beszámoló szerint az
1939/40-es klubévre kitűzött célok
nem valósultak meg. A tisztikar
70-80%-a bevonult, sokan most is
katonai szolgálatot teljesítenek.
„Egyik kezünkben a könyv, másik-
ban kard” – foglalta össze Monos-
tori Gusztáv az MRC helyzetét.

A szakszervek munkájáról szóló
jelentést egyhangú jóváhagyással
fogadták el. A szertár 20 W-os
hangerősítővel gyarapodott, a
könyvtár állománya 420 kötet
könyv és folyóirat. Leselejtezték a
régi szaklapokat (Antenna, Rádió
Újság, Rádió Élet, Radio Welt, Ra-
dio für Alle stb.), az értékesítésből
8 pengő bevétel keletkezett. 

A klubév pénztárjelentésének be-
vételi oldala 1096 P, a kiadási pe-
dig 945 pengőt mutatott. A szám-
sorok szerint a bevétel 80%-át az
előző év maradványa és a rektori
támogatás adta. A tagdíj bevétel
130 P, ami a hanyatlás egyértel-
mű jele. Érdekes, hogy bár alig
folyt munka, a laboratóriumra
256 P, telefonhasználatra 231 P
ráfordítás történt, de nincs szó a
korábban felhalmozott adósság
törlesztéséről. 

Az új tisztikar névsorát a tanár-
elnök nevében, de távolléte miatt
dr. Goll György terjesztette be.
Eszerint:

Elnök: Monostori Gusztáv
Alelnök: Süle Károly
Műszaki Alelnök:

Fekete Zsigmond
Főtitkár: Csúri Vilmos
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Pénztáros: Kovács Pál
Számvizsgálók:

Thumer Miklós, 
Váraljai Vilmos, 
Zelenka László.

A választmány személyi összetéte-
le alig változott. A társegyesületek
esetében sem, közöttük a Magyar
Rövidhullámú Amatőrök Orszá-
gos Egyesülete változatlanul két-
fős képviselettel rendelkezett. Az
1941/42-es tárgyévre (tanévre)
beterjesztett költségvetés bázis-
száma 811 pengő.

Ebből is látszik az MRC nehéz
helyzete, amit kritikával és tény-
szerűen fogalmazott meg Monos-
tori Gusztáv. A klub halódik,
nincs utánpótlás, a tagság csupa
régiekből áll és némi túlzással a
tisztikarra csökkent. Igaz, hogy
sok hallgató katonai szolgálatot
teljesít, de az ország területi növe-
kedésének következtében nőtt a
műegyetemisták száma is. Rájuk
kell támaszkodni, velük kell a klu-
béletet megújítani!

Fogadjuk szeretettel a jelentke-
zőket, de az elvárásokból nem
szabad engedni, klubmunkát
csak ügyeleti beosztás mellett vé-
gezhetnek. Monostori elnök
helyzetértékeléséhez csatlakozott
dr. Goll György adjunktus. El-
mondta, hogy az MRC sokáig vi-
rágzott, majd stagnáló, hanyatló
évek jöttek és most elérkezett a
mélypont. Innen csak feljebb lehet
emelkedni, de nem nagy tervek
szövögetésével, hanem szerény
megvalósítható – és megvalósí-
tott – célkitűzésekkel. 

*  *  *

Évértékelő közgyűlésekről nincs
több információnk. Voltak tiszt-
újítások, amit bizonyít a Rádió
Technika 1944. májusi számában
megjelent írás. Itt találkozunk
először Weller Elemér alelnök nevé-
vel, aki korábban a tagok között
sem szerepelt. A most feldolgo-
zott anyag kiegészítés a 80 éves ju-
bileumra írt cikksorozathoz; a

kettő együtt áttekintő képet ad a
Műegyetemi Rádió Club szerve-
zeti életének és munkájának 20
éves (1924-44) szakaszáról.  

Jegyzetek:

1.Az Ericsson cég, a Standard Rt. és
az Egyesült Izzó Villamossági Rt.
bővítette az MRC alkatrészkészletét. 

2.Szavazati joggal 64 klubtag rendel-
kezett, közülük 44-en voltak jelen. 

3.Az ügyész volt felelős a klub törvé-
nyes és alapszabályszerű működé-
séért. 

4.Deák Károly (HA4P) egyben tagja
volt a klub pótválasztmányának is. 

5.A költségvetés bevétel-kiadás
egyenlege 1096 pengő.

6.Változás történt a klubvezetésben,
Neráth Gusztáv lett az elnök a ta-
nárelnök pedig Söpkéz professzor. 

7.Az Etiópiai Expedíciónak készült
berendezésről van szó.

8.Az elnöki beszámoló utalt a meg-
szüntetett irodalmi bizottság fele-
lősségére az adósság felhalmozás
vonatkozásában.

9.Pálik Hugó elnök közreműködésé-
vel valósult meg az Irodalmi Bizott-
ság és a Rádió Újság műszaki rova-
ta között létrejött együttműködés.
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