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2010. március 5.-én a Puskás Tivadar Távközlési Technikum, Gyáli út 22 szám alatti, 2-es tantermében került megrendezésre a MRASZ Budapesti Szövetség 2009. évi évzáró közgyőlése.
A fıvárosi szövetségnek 8 fizetı tagszervezete van és ezek a következık: Bajcsy Rádiós Sport
Egyesület, BKV Rádióklub, ELMŐ Rádióklub, FMV Rádióklub, Ganz Rádióklub, MOM Rádióklub,
Puskás Tivadar Rádióklub és a Tungsram Rádióklub.
A tagszervezetek létszáma 202 volt 2008-ban és 189-re csökkent a 2009 évben.
A nyílt közgyőlésen részt vettek a tagszervezetek küldöttei, meghívottak, rádióamatırök.
A szövetség alapszabálya szerint, mivel a jelenlevık száma meghaladta az elıírt arányt, a közgyőlés határozatképes volt.
Füredi Péter HA5LC, levezetı elnök megnyitotta a rendezvényt, és a közgyőlés elfogadta a tervezett napirendet:
• Közgyőlési beszámoló a MRASZ Budapesti Szövetségének 2009. évi tevékenységérıl.
• A szövetség 2009. évi költségvetési teljesítésérıl szóló beszámoló és a 2010. évi költségvetés
tervezete.
• A Gazdasági és Pénzügyi Ellenırzı Bizottság (GPEB) beszámolója.
• A beterjesztett javaslatok, ajánlások, fellebbezések megvitatása.
• Választás, az elnökség és a GPEB tisztújítása.
Békei Ferenc HA5KU elnök beszámolójában tájékoztatta a hallgatóságot, hogy a MRASZ Budapesti Szövetség a 2009-es esztendıben is alapvetı feladatának tartotta a fıvárosi rádióamatır élet közösségi ügyeinek vitelét, a budapesti rádióamatır sport versenyrendezvények mőködtetését, tagjainak
tájékoztatását és érdekképviseletét valamint a szövetség utánpótlásának és szervezetének fejlesztését.
Szervezésre és rendezésre került az RH, URH, a rádiótávírász és a rádiótájfutó Budapest bajnokság, a BURABU, távírász versenyek, a bírói vizsgák és a második Charles Simonyi fogadtatás.
A BURABU-val kapcsolatosan az elnök elmondta, hogy 2009-ben már a 16. nagy nyári találkozóját tartotta a Csurgay Árpád Csepeli Rádióklub. A régi helyszínen, növekedı részvétel mellet 2000-nel
is többen fordultak meg a már hagyományos idıpontban. Köszönetet Pethı Bandi HA5AWP vezette
brigádnak! Nagy siker volt a katonai rádiók kiállítása és a fizikai kísérleti bemutatások. Sikeres volt a
konstruktıri kiállítás és verseny, amire igazán büszkék lehetünk. A fénypont a MASAT-os bemutató
volt. Idén is lesz BURABU, mondta Békei Ferenc.
Az elnökség 2009-ben is önzetlenül, társadalmi munkában tette a dolgát, bárminemő ellenszolgáltatás, díjazás nélkül. A beszámolót kiegészítették a szakterület referensei: Lendvai Klára HA5BA –
rövidhullám, távírászat, Németh Márta HA5FQ – ultrarövidhullám, Benyuska Krisztián HA5TBK –
rádiótájfutás, Tóth István HA5OJ – mőszaki ügyek, Németh Györgyné HA5FQ – ifjúság és utánpótlás
nevelés, Szesztay Péter HA5KB – bírói kar, Homolya András HA5KZ – SWL ügyek és Németh Márta
HA5FQ a Budapesti QSL irodáról.
A fıvárosi szövetség mőködtette a Budapesti QSL irodát és a Szövetség honlapját.
Németh Márta a Budapesti QSL iroda tevékenységérıl elmondta, hogy 2009.-ben az iroda címére
155 kg lap érkezett, amely az országos iroda forgalmának ¼ része, az elızı évinek a 110 %-a. Ebbıl
az 5-ös körzet részére 96,5 kg és a budapesti kötıdéső 7-es körzeti amatırtársak részére 58,5 kg. A
központi QSL irodába külföld felé 80 kg, belföld felé 3,1 kg lapot továbbítottak, amely az országos
iroda forgalmának szintén ¼ része. A MOM rádióklub tagjainak lapjait a központi iroda kezeli.
Sok nagy forgalmú állomás az eQSL vagy a LoTW rendszerben tölti fel a log-ját és nem foglalkozik a papír alapú lapokkal. Sajnos van néhány aktív amatırtársunk, akit, sem az elektronikus sem a
papír QSL lap nem érdekel.
Az irodában állandó segítséget kapott Lajostól HG5ATD.
Az iroda az ünnepnapokra esı szerda napok kivételével egész évben az amatırtársak rendelkezésére állt. A QSL irodában online internet elérési lehetıség van, amely segítségével elérhetı a legfrissebb call book és menedzser lista. A tagok rendelkezésére állnak az aktuális MRASZ, DX hírek és
egyéb tájékoztató anyagok valamint LOG-ok, biankó HCS QSL lapok, verseny jegyzıkönyv és diplomakérı őrlapok, DXCC lista, diplomagyőjtı táblázatok.
A MRASZ Budapesti Szövetség, honlapján és a Budapesti QSL iroda oldalain részletes tájékoztatást nyújt a rádióamatır társak részére.
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Az elnökségi tagok, nem elnökségi tag szakmai referensek és ügyintézık éves tevékenységének
köszönthetıen nem volt semmi fennakadás a Szövetség sport szakmai munkájában és szolgáltatásainak nyújtásában.
A Fıvárosi Szövetség jó kapcsolatot tart az Országos Szövetséggel, a Fıvárosi Sport Szövetséggel, a Mőszaki Egyetem Rádióklubjával és a tagszervezetekkel.
Kérdések, és hozzászólások után a közgyőlés elfogadta a beszámolót.
Füredi Péter HA5LC beszámolt a szövetség 2009. évi költségvetési teljesítésérıl és felvázolta a
2010. évi költségvetés tervezetét, majd Nagy József HA5JX felolvasta a Gazdasági és Pénzügyi Ellenırzı Bizottság (GPEB) beszámolóját.
Viták, kérdések és hozzászólások következtek.
Itt megemlíteném Nagy József HA5JX, Füredi Péter HA5LC, Szesztay Péter HA5KB, Cséfalvay
István, Kakasi György HA5LW, Békei Ferenc HA5KU és Lendvay Klára HA5BA hozzászólásait,
melyekkel emelték a közgyőlés színvonalát és új perspektívát tártak fel a szövetség mőködésében. A
jelentésben feltárt hiányosságokat az új elnökség sürgısen orvosolni fogja.
A közgyőlés módosító javaslatokkal elfogadta a költségvetést és a GPEB beszámolóját.
Következett a választás. Az elnökség Homolya Andrást HA5KZ amatırtársat bízta meg a jelölıbizottsági teendık ellátásával.
A következı négy évre új vezetıséget választottak:
Elnök:
Békei Ferenc HA5KU
Titkár:
Matzon Jenı HA5FA
Tagok:
Füredi Péter HA5LC
Lendvai Klára HA5BA
Benyuska Krisztián HA5TBK
Tóth István HA5OJ
Szesztay Péter HA5KB
Gazdasági és Pénzügyi Ellenırzı Bizottság (GPEB)
Elnök:
Nagy József HA5JX
Tagok:
Németh Márta HA5FQ
Cséfalvay István
A választás ideje alatt elhangzott az a javaslat, hogy 2010 végéig csak egy, a MRASZ Budapesti
Rádióamatır Szövetség maradjon.
Gratulálok a MRASZ Budapesti Területi Szövetség új vezetıinek és kívánok nekik kitartó,
eredményes munkát az elkövetkezı években.
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