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Kérés a MRASZ Közgyűléséhez

A Budapesti Rádióamatőr Szövetség (BRASZ), a MRASZ Budapesti Szövetségének (MRASZ 
BSZ) szakmai utódszervezete kéréssel fordulunk hozzátok. Azt kérjük a T. Közgyűléstől, hogy a 
2017-es közgyűlésen a területi szervezetek megszüntetéséről hozott döntésében nyitva hagyott 
kérdésben döntsön. Miről van szó?

A 2017-es Közgyűlés döntött a MRASZ területi szervezetek megszüntetésről. HA1TJ Elnök 
úr ezen napirendi előterjesztésben rögzítette azt a nyilvánvaló tényt, hogy a fővárosi szervezet, a 
MRASZ BSZ, harminc éve jól működik (RH, URH, HST, RIM Bp.-bajnokságok, BUARBU 
találkozó, működteti a QSL-irodáját és honlapját). A vitában felmerült hozzászólásokra kijelentette, 
hogy a MRASZ BSZ jogi személyiségének megvonása után „majd megoldjuk egy saját jogon 
bejegyzett szervezet (BRASZ) jövőbeli működéséhez szükséges elhelyezési feltételeket”.

A MRASZ BSZ az általa igényelt és az államtól ingyenes megkapott ingatlanrészben, a 
Bpest. XIII., Dagály u. 11. működött támogató együttműködésben a Rádiótechnika szerkesztősé-
gével. Végül is a MRASZ BSZ vezetése a közgyűlési vitát értékelve a barátságos megoldás 
érdekében, a hosszas további vitákat, pereket elkerülendő, bízva a HAM-spirit és a getlemen’s 
agreement szellemében bírósági pereskedés nélkül rendezhetőnek ítélte a problémát!

Csalódnunk kellett! Már bocsánat, de jól pofára estünk egy olyan közösségben, ahol életünk 
javát bizalomban, barátsággal töltöttük el!

Itt tartunk ma:
– I. fokú bírósági ítélet a BRASZ-t és a Rádióvilágot kilakoltatással fenyegeti 
– 621 000 Ft egyetemleges perköltség megfizetése mellett; 
– a Rádióvilág Kiadó a lap biztonsága érdekében meg kellett váljon „Rádiótechnika” folyóirattól.

Kérésünk a Tisztelt Közgyűléshez:

1.) Vegye fel a BRASZ-t területi-regionális szövetségként a tagsági kérelemben foglaltak szerint.
2.) Bízza meg a T. MRASZ Elnökséget a Dagály-per azonnali megszüntetésével.
3.) Bízza meg a T. MRASZ Elnökséget, hogy
– jegyeztesse át a Dagály ingatlant az új területi szövetségére, a BRASZ-ra, ahogyan az a kulturált
       családokban – rádióamatőr közösségünket annak tartjuk(!) – szokásos és elvárható: a felnőtt 
       gyermeknek önállósodásakor kiadják a szülők a jussukat;
– főleg, ha azt a jusst a gyermek a maga munkájával, minden szülői segítség nélkül szerezte meg;
– és emellett a család kiváló vagyoni helyzetben van;
– kiváltképp, hogy a család, a rádióamatőr közösségünk jólétét az egykori MRASZ BSZ tagunknak,
      a több száz milliót adományozó HA5FO Pista OM-nek köszönheti, aki a Dagályban hozta tá-
      mogatásunk mellett végső döntését, majd tanúztatta le azt MRASZ BSZ tagokkal.
4.) A Dagály ingatlan tárgyában továbbra is folytassuk a kompromisszumra törekvő egyeztetéseket,
      azokat végül is közgyűlési vitával és -döntéssel lezárva.

Bízunk a Tisztelt Közgyűlés megfontolt, józan és bölcs döntésben, lévén közismert, hogy a 
kérelmezők nem a nagy ismeretlenségből, érdemek nélkül álltak elő kérésükkel, és hogy nem tartjá-
tok normális állapotnak a BRASZ homelessé válását és anyagi ellehetetlenülését!

Budapest, 2022. február 14.

Rádióamatőr üdvözlettel:       Vy 73!       Budapesti Rádióamatőr Szövetség

Mellékletek:   BRASZ belépési nyilatkozat    HA5FO végrendelet
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Budapest, 202l. február 01.

Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnöksége

1037 Budapest
Királyhelmec utca 9.

Tárgy: tagfelvételi kérelem

A MRASZ alaPszabály (a továbbiakban: MRASZ ASZ) 22.§-ahatározza meg a szövetség területi és helyi szervezetei
működését (a továbbiakban: TESZ), melyben a (2) a) pont szerint az önáIló jogi személyiségű TESZ a (6) b) pont
alapján, kérelmére, a tagfelvételi eljárás során válik a MRASZ tagtrává,

SzervezetÜnk a20l9-ben megszűnt, már közel harminc éves eredményes múltra visszatekintő MRASZ BSZ utódaként,
az ott felhalmozódott értékek megőrzésével kívánja folytatni tevékenységét.

Nyilatkozunk továbbá, hogy a MRASZ ASZ 8.§. (2) bek. feltételeit és előírásait mindenben teljesítjük, elfogadjuk.

A MRASZ ASZ 22.§. (1) bek. alapján azonos közigazgatási területre csak egy TESZ alakítható. Mivel a MRASZ
kÖzgYŰlése minden eddigi területi szervezetet megszüntetett, szeryezetünk működési területe nem érinti e pontban
meghatározott feltétel megsértését. Alapszabályunk szerinti működési területiink jelenleg szabad

KérjÜk, hogY a fentiek alapján az elnökség a MRASZ ASZ 8.§. és a22.§. szerint folytassa le a szervezetiink tagfelvételi
eljárását.
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