
JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: 2019. április 29. napján a Magyar Rádióamatőr Szövetség  Székház helyiségében,
III. Királyhelmec u. 9.

Tárgy: Ganz Rádióklub éves rendes közgyűlése

Jelen vannak: A Ganz Rádióklub tagjai a mellékelt, aláírt lista szerint  8  fő.

A  közgyűlést  Balogh  Sándor  a  klub  elnöke  nyitotta  meg.  Megállapította,  hogy  a  tagok
megfelelő  számban,  12  szavazati  jogú  tag  közül  8  fő  van  jelen,  így  a  közgyűlés
határozatképes. Farkas Lászlóné HA7SOT írásban megbízta Farkas László HA7SO klubtagot
képviseletével, mivel elfoglaltsága miatt nem tud a közgyűlésen személyesen megjelenni.

Bemutatta  Tolcsvai  Géza  HA9OQ  rádióamatőr  társunkat,  aki  felvételét  kérte  a  GANZ
Rádióklubba, jeleléti íven aláírt.

A  klubelnök  javaslatára  a  jelenlévők  egyhangú  szavazással  megválasztották  a  közgyűlés
levezető  elnökének  Balogh  Sándor  HA5BLK  klubelnököt,  jegyzőkönyvezetőnek  Nagy
Józsefet  HA5JX,  jegyzőkönyv  hitelesítőknek  Farkas  Lászlót  HA7SO  és  Merényi  Istvánt
HA7JHG klubtagokat.

A levelező elnök ismertette a napirendet, melyet a klub tagjai előzetesen a meghívóval együtt
megkaptak. A tagok részéről a napirendhez egyéb javaslatok nem érkeztek. 

A közgyűlés a napirendet egyhangulag elfogadta.

Napirend: 

 1. 2018-évi tevékenység beszámolójának megvitatása, elfogadása;
 2. 2018-évi gazdálkodás beszámolójának megvitatása, elfogadása; 
 3. 2019-évi  tervezett tevékenység megvitatása, elfogadása; 
 4. 2019-évi költségvetés tervének megvitatása, elfogadása; 
 5. Jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása;
 6. Új tagok belépéseinek elfogadása.

 7. Aktuális működéssel kapcsolatos kérdések megvitatása

1. Elnöki beszámoló a 2018. évben végzett munkáról

A klub elnöke ismertette az év folyamán végzett munkát. Külön kiemelte, hogy a klub
tagjai az év folyamán az alaptevénység körébe tartozó jelentős feladatokat végeztek.

- hazai és nemzetközi rádióamatőr forgalmi versenyeken vettek részt. Folyamatosan
működik  a  klub HA5KFZ és  HA5KJX hívójelű álollomása.  Ezeken elsősorban



utánpótlás  korú  fiatalok  forgalmaznak.  Több  értékelt  helyezést  szereztek  hazai
versenyeken:  CQ Budapest,  YL-OM verseny,  valamint  nemzetközi  diplomát  is
szereztek. 

- tagi állomásaink forgalmaztak, és több értékelhető eredményt értek el nemzetközi
szinten

- A Klub fiatal operátorai részt vettek a YOTA aktivitási rádióforgalmi versenyen
ahol szép eredményt értek el.

- Két  fiatal  operátorunk eredményes  rádióamatőr  vizsgát  tett  az  MNMH- nál,  és
azóta  megkapták a rádióamatőr hívójelet is.

- A 2018. évi értékelés szerint URH rádióforgalmi szakágban 2 fő I. osztályú, 1 fő
III. osztályú sportminősítést szerzett.

- egy tagunk a MRASZ Bírói Bizottság elnöke 

- több alkalommal a Gyereksziget rendezvényein, jelentős számú érdeklődő részére
tartottunk  bemutatókat,  gyakorlati  foglalkozásokat,  melyet  a  rendező  szerv  is
kiemelkedőnek értékelt.

- a  klub  résztvett  a  Gödöllői  Városi  napok  rendezvényén  kitelepült
rádióállomásokkal  és  a  gyerekek,  valamint  a  felnőtt  érdeklődők  részélre
rádióforgalmi, morse, iránymérő és áramkörszerelői bemutatókat, foglalkozásokat
tartott.

- A  Klub  részt  vett  a  Gyermeknap  városligeti  rendezvényen,  ahol  a  Tungsram
Rádióklubbal közösen üzemeltettek rádióamatőr állomást.

- A  KLUB  felkérést  kapott  a  Bay  Zoltán  Alapítványtól,  hogy  vegyen  részt  az
Alapítvány 25 éves jubileumi rendezvényén, ill. annak bonyolításában. A Klub a
rádióamatőr bemutató mellett az iskolások versenyének egyik ellenőrző állomása
volt.  A  rendező  nagyon  elégedett  volt,  és  meghívta  a  klubot  a  következő  évi
rendezvényükre is.

- A  klub  konstruktőri  tevékenysége  keretében  jelentős  fejlesztés  a  10  GHz
frekvencián történő megjelenés. Ehhez elkészült a megfelelő antenna is.

A klub elnöke az éves munkát eredményesnek minősítette.

1/2019.sz. HATÁROZAT:A klub tagjai a beszámolót egyhangúlag,  7  igen szavazattal    
elfogadták.

2. 2018-évi gazdálkodás beszámolójának megvitatása, elfogadása.

A klub elnöke a klub pénzügyi beszámolóját megküldte a klub tagjainak, valamint a 
közgyűlésen rendelkezésre bocsátotta.



Szóbeli kiegészítésként elmodta, hogy a klub rendtábilisan működik. Bevétele növekedett. A
MRASZ részére a tagdíjak befizetésre kerültek, a tagság 1 fő kivételével befizette a a klub
tagdíjat.

A klub éves mérlege pozitív volt.

A  klub  alapszabályában  a  közhasznúság  deklarálva  szerepel,  mivel  a  közhasznúság
feltételeinek a klub évek óta megfelel. A bíróság ezt nég nem erősítette meg.

Jánosy János Sebestyén és Farkas László javasolták: tekintettel arra, hogy a klub megfelel a
feltételeknek sürgősen be kell jegyeztetni a közhasznúságot.

2/2019.sz.  HATÁROZAT: A közgyűlés  a  gazdasági  beszámolót  egyhangúlag,  7   igen szavazattal
elfogadta és megbízza a klub elnökét a közhasznúság bevezetésének intézésével.

3. 2019-évi  tervezett tevékenység megvitatása, elfogadása; 

A klub elnöke javaslatában elmondta,  hogy a klub továbbra is  végzi  folyamatosan
feladatait.  Részt  vállal  az  utánpótlás  nevelésében,  a  szakmai  tevékenységben.
Figyelmet fordít a rádiós sport népszerűsítésére, fiatalok bevonására.

Továbbra is részt veszünk a Gyereksziget rendezvényein, mely június hónapban két
hétvégén  4 nap. 

A klubnak továbbra is erősítenie kell Gödöllő városban jelenlétét. Felkérést kapott a
Gödöllő Városi Napok rendezvényére bemutatóra, melyen részt kíván venni.

Továbbra  is  szervezzük  a  gyermek  korosztály  részére  a  bemutatókat,  az  anyagi
lehetőségeink  függvényében  a  különféle  áramkőr  szerelő  foglalkozásokat,  ezzel  is
előmozdítva az utánpótlás nevelését.

Részt vesz a hazai és nemzetközi rádióamatőr forgalmi versenyeken mindkét kollektív
rádióállomásával  (HA5KFZ  és  HA5KJX),  támogatja  a  klubtagok  rádióforgalmi
munkáját és megkísérli a Rádiós Tájékozódási Futás szakágban versenyzők beállítását.

Farkas  László  HA7SO  javasolta:  A  rendezvények  előtt  továbbra  is  elektronikus
levélben értesítse a Klub elnöke a tagságot a résztvétel miatt. 

Nagy József HA5JX: A MRASZ új elnökség egyes tagjai feleslegesnek tartják a fiatal
korosztály  részére,  főleg  a  Gyereksziget  rendezvényen  tartott  áramkör  és  egyéb
elektronikai  szerelő,  valamint  technikai  foglalkozásokat.  Ennek nem látják hasznát.
Csak  a  morse  tanulást,  amatőr  vizsgára  történő  felkészülést  támogatják.  HA5JX
véleménye szerint nem szabad felhagyni az eddig követett úttal,  a klub továbbra is
legyen jelen a rendezvényeken, tartson foglalkozásokat. 

A klub tagjai a tervezetet egyhangúlag, 7  igen szavazattal elfogadták.



3/2018.sz.  Határozat:  A rádióklub továbbra  is  első számú feladatának  tartja  az  utánpótlás
programban  való  részvételt.  Ehhez  használja  fel  a  rendelkezésére  álló  erkölcsi  és  anyagi
lehetőségeit.

4. 2019-évi költségvetés tervének megvitatása, elfogadása; 

Gazdasági vonatkozásban továbbra is legnagyobb kiadás a MRASZ részére fizetendő
tagdíj, a könyvelő iroda éves díja. Kiadás még a rendezvényekre vásárlandó anyagok
alkatrészek költsége.

Bevétel vonatkozásában jelentős helyet foglal el a tagdíj, az SZJA 1% -ból befolyó
összeg,  valamit  a  rendezvényekhez  kapott  rendezői  hozzájárulások,  melyeket  a
rendezvényekhez szükséges eszközök, anyagok beszerzésére fordítunk.

A  MRASZ  Elnöksége  pályázati  rendszert  akar  bevezetni,  nem  támogat  egyes
rendezvényeket.

A rendelkezésre  álló  forrást  az  elmút  évihez  hasonlóképpen  használjuk  fel,  annak
érdekében is, hogy a közhasznúság feltételei teljesüljenek.

A klub tagjai a tervezetet egyhangúlag, 7  igen szavazattal elfogadták.

5. Jogszerűen beérkezett javaslatok megvitatása;.

Nem érkezett előzetesen  javaslat

6. Új tagok belépéseinek elfogadása

Tolcsvai Géza HG9OQ kérte felvételét a klubba. Előzetesen elektronikus levélben adott 
tájékoztatást eddigi rádióamatőr és szakmai tevékenységéről, melyet szóban kiegészített. A 
klub tagjai úgy döntöttek, hogy felveszik a klub tagjai közé.

4/2018.sz. Határozat:  Tolcsvai Géza HA9OQ  hívójelű rádióamatőrt a GANZ Rádióklub SE 
felveszi tagjai közé.

7. Aktuális, a működéssel kapcsolatos kérdések megvitatása

Az elmúlt évi közgyűlés több határozatot hozott, melyek végrehajtásra kerültek.

A működés folyamán több probléma felmerült:

- tagdíjfizetés

- közgyűlési részvétel

- BRASZ tagság

Cséfalvay  István  továbbra  sem  szándékozik  tagdíjat  fizetni  elvi  megfontolásból.  A  klub
alapszabálya  és  a  tagok  véleménye  szerint  is  ez  a  tagság  egyik  feltétele.  A  klub  tagjai
javasolják  a  klub  elnökének,  hogy  írásban  szólítsa  fel  Cséfalvay  Istvánt  a  klubtagdíj



befizetésére,  és  amennyiben  továbbra  sem  hajlandó  klubtagdíjat  fizetni  kerüljön  törlésre
tagsága.

Törőcsik József  HA5EX társunk ismét  nem tudott  a  közgyűlésen  résztvenni.  Elektronikus
levélben ezt jelezte előre, és felvetette tagságának kérdését. A tagok közül többen javasolták,
hogy amennyiben fizeti a klub tagdíjat, akkor maradjon a klub tagja, viszont a MRASZ tagdíj
fizetését addig, amíg a klub munkájában való közvetlen részvétele nem rendeződik, a klub ne
vállalja át.

Ismét felvetődött a Budapesti Rádióamatőr Szövetséghez történő csatlakozás kérdése. A tagok
megvitatták. Olyan vélemény alakult ki, hogy a BRASZ nem tagja a Magyar Rádióamatőr
Szövetségnek,  és  egyéb  személyi  kifogások is  felmerültek.  A közgyűlés  egyhangú  8 igen
szavazattal határozatot hozott.  

5/2018.sz. Határozat:  A GANZ Rádióklub SE továbbra sem lép be a Budapesti Rádióamatőr 
Szövetség tagjai közé.

A közgyűlésen jelenlévők a 2019. évi klubtagdíjukat befizették

A közgyűlés elnöke megköszönte a klub tagjainak az eredményes munkát és a közgyűlést
bezárta.

k.m.f.

Balogh Sándor HA5BLK Nagy József HA5JX

             elnök             jegyzőkönyv vezető

Farkas László HA7SO         Merényi István HA7JHG

       hitelesítő                                   hitelesítő


