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A »Dagály ügy«, tömören 

A rádióamatőrök rádiózni szeretnek és általában irtóznak a jogászkodástól, jogi vitáktól. 
Emellett persze az idősebbekben még erősen él(het) – lévén annak légkörében 
szocializálódtak – a „Központ” iránti feltétlen, mondhatni gondolkodásmentes alázat, mert 
mint tudjuk: onnan csak szentírás jöhet! (MHSZ éra: a Országos Központnak mindig igaza 
volt, mint az erősebb kutyának... ☺)

Persze, hogy az országos szervezet központjának, esetünkben a MRASZ elnökségének, 
mindenkor és mindenben a tagság iránti jó szándékú elképzelései vannak-e, az már abszolút 
nem biztos! A nyilatkozatok – „Megújul a MRASZ” – szépen szólnak, de a valóság az már 
egy másik kérdés. Nem mindegy: A tagságért van-e elnökség, és nem az elnökségért a 
tagság! De, ne beszéljünk rébuszokban:

A MRASZ elnöksége és a BRASZ elnöksége majdnem aláírta a Dagály utcai ingatlan sorsát
rendező megállapodást. Az erősen kompromisszumos megállapodás tervezet BRASZ 
szerinti I./10. pontja ez volt:

10.) A BRASZ, mint a MRASZ BSZ szakmai utódszervezete a 1138 Budapest, XIII., 
Dagály u. 11. alatti ingatlan értékesítése esetén a MRASZ BSZ jogi személyiségének 
megszüntetéskori tagszervezeteinek részére – azok működését segítendő – anyagi 
támogatás juttatását várja el. Ennek mértéke és formája a Felek és az érintett 
tagegyesületek közötti további egyeztetés és megállapodás tárgyát kell képezze. 
Javaslat: 50% MRASZ, 50% összes tagegyesületi rész. Ennek teljesülését teljes 
sajtónyilvánosság kell kövesse.

A láthatóan nagyvonalú (50% talált pénz a MRASZ-nak) ajánlatunkat a HA2VR képviselte 
MRASZ elnökség csípőből elutasította! Ez nem más, mint ingatlan-zabrálás a felsőfokon! A
MRASZ BSZ egykori tagegyesületeinek – Bajcsy, BKV, Józsefvárosi, MOM, Puskás, 
Tungsram Rádiókluboknak – teljes kisemmizése a korábbi, 30 éves kiváló tevékenysé-
gükkel megszerzett vagyonból!

Rögzítsük az utókornak, kik voltak ezen nagy vitézségnek a kivitelezői:

– Huller Gyula (HA2VR) MRASZ alelnök, szovjet csekista diplomataképzőn edződött,
   bármilyen feladatot tűzön-vízen át teljesítő sziklaszilárd Gyuszi. A dolgok legelején 
   megsértődött, és ezután mindennemű további kommunikációtól elzárkózott! ☺
– Dallos László (HA7PL) MRASZ elnök, a mindenki kedves Lacija; a közelmúltban utolérő
   betegsége talán utal némi lelkiismereti harcra, de ő mindenkor hallgatag maradt.
– Molnár Csaba (HA6PX) MRASZ alelnök, a közismerten hiperaktív MRASZ-megújító.
– Az elnökség tagjai (HA2NA, HA2QW, HA3IN, HA7WEN), akik az akol meleg nyújtotta
   kollektív felelőtlenségtől lankadt figyelemmel követték az eseményeket.

Hogyan tovább? Csakis úgy, hogy a MRASZ tagságában, a HAM-spiritben és a józan 
észben azért továbbra is bízik a korrekt megállapodásra törekvő
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