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Ismertetés
a budapesti megfigyelőszámok kiadásáról

A Budapesti  Rádióamatőr  Szövetség (BRASz) budapesti  QTH-val  rendelkező rádióamatő-
röknek, illetve szoros kivételként olyan pest megyei rádióamatőröknek, akik budapesti szék-
helyű rádióklubok tagjai, ad ki megfigyelőszámot.

Megfigyelőszámot kérvényezni a mellékelt  „Rádióamatőr megfigyelőszám kérelem”
űrlapon lehet, amelyen az SWL-számok kiadásához és nyilvántartásához szükséges adatokat
kérjük. 

Amennyiben a  kérelmező még nem tett  rádióamatőr  vizsgát,  be kell  szereznie egy
hívójeles rádióamatőr javaslatát, aki meggyőződik felkészültségéről. Az Elnökség így kívánta
elejét venni annak, hogy teljesen felkészületlen megfigyelők, esetlegesen szakmailag súlyosan
hibásan kitöltött QSL-lapokat küldjenek. 

Pest megyei QTH esetén annak a budapesti székhelyű rádióklubnak az elnöke, ame-
lyiknek tagja a kérvényező, írja alá és bélyegezze le a kérelmet.

Budapesten HG5-001-től  van lehetőség új  megfigyelőszámok kiadására.  Tekintettel
arra, hogy a HA5-001 – HA5-499 tartományban vannak olyan érvényes megfigyelőszámok,
amelyeket még az MHSZ adott ki, az ütközések elkerülésére az első kérelmező a HG5-501
SWL-számot kapta.

Az előzőekben leírtak szerint tehát lehetőség van régi megfigyelőszám megerősítésére
is. Ezt a HA5-001 és HA5-499 közötti SWL-számok esetén tudjuk megtenni, amennyiben a
kérvényező legalább egy, a régi megfigyelőszámra érkezett QSL-lappal tudja igazolni, hogy ő
a kérvényezett megfigyelőszám eredeti tulajdonosa.

A kitöltött  kérelmet  szkennelve,  e-mail-ben kell  elküldeni  a BRASz SWL-ügyinté-
zőjének  a  homolya.andras@epito.bme.hu címre.  A  rádióamatőr  megfigyelőszámot  igazoló
engedélyt e-mail címére, pdf formátumban kapja meg a kérelmező. 

Az első  bekezdésben leírt  feltételeknek megfelelő  rádióamatőröknek az SWL-szám
kiadását és nyilvántartását a Budapesti Rádióamatőr Szövetség ingyenesen szolgáltatja, nem
szükséges, hogy a kérvényező a Szövetség tagja legyen. Természetesen, aki a Magyar Rádió-
amatőr Szövetség QSL-irodáján keresztül kíván lapot forgalmazni, arra érvényesek a MRASz
QSL-irodájának használatára vonatkozó előírások.

Budapest, 2020. december 7.

Vy 73!

Homolya András
HA5KZ (ex HA5-071)

SWL manager

mailto:homolya.andras@epito.bme.hu
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Rádióamatőr megfigyelőszám kérelem

1. A kérelmező neve:.......................................................................….......….....

2. QTH (irányítószámmal):..................................................................................

3. Rádióamatőr vizsgát tett-e?........... Bizonyítvány szám v. hívójel:.................

4. Régi rádióamatőr megfigyelőszám, amit meg kíván erősíteni:..........….........

5. E-mail cím:………………………………………….……………………….

Budapest, ................................

.........................…...........…...
kérelmező aláírása

------------------------------------------------------------------------------------------------

Amennyiben a kérelmező nem tett rádióamatőr vizsgát:

A kérelmezővel elbeszélgettem, rádióamatőr felkészültségéről meggyőződtem, 
a megfigyelőszám kiadását javasolom.

Budapest, ................................

.........................…...........…...
aláírás, hívójel

------------------------------------------------------------------------------------------------

Amennyiben a kérelmező pest megyei QTH-ra kéri a megfigyelőszámot:

A kérelmező a budapesti székhelyű………………………….. Rádióklub tagja. 

Budapest, ................................

.....................................…................…...
a klub elnökének aláírása és bélyegzője
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Rádióamatőr megfigyelőszám engedély

A Budapesti Rádióamatőr Szövetség megbízásából

SWL Bálint  részére

(QTH: 1253 Budapest, Új u. 1.)

részére

a

HG5-500

rádióamatőr megfigyelőszámot  (SWL engedélyt) kiadom, és bejegyzem a budapesti
megfigyelőszámok nyilvántartásába.

Az engedély kizárólag az engedélyezett rádióamatőr sávokban folyó rádióamatőr forgalmazás
megfigyelésére jogosít, de nem engedélyezi adóberendezés birtoklását és üzemben tartását. 

Budapest, 2020. december 7.  Homolya András
HA5KZ (ex HA5-071)

SWL manager
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