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Munkacím: XXX

E szösszenet címéről a rádióamatőr kielégítetlen vágyaktól gyötört 
képzeletében egy suffix, a lelkes tévénéző közember számára egy korhatáros 
műremek ígérete sejlik fel.

Nos, ez alkalommal valami másról lesz szó, bár a cím akár vonatkozhatna is a 
témakörre - mert az korhatáros és nyíltan inkább nem szeretünk beszélni róla. 
Ugyanis ki az a hazai rádióamatőr, akinek nem robbannak fel tápegységében 
az elektrolitkondenzátorok, ha arról hall, hogy fizetős vagy valami hasonló 
átjátszókról folyik a vita az éterben - pontosabban a kétméteres sávban?

Az átjátszókhoz társítva, s tágabb módon szemlélődve a téma rögtön ki is 
terjeszthető a jeladókra és más közcélra alkalmazott technikára a teljes amatőr 
rádiófrekvenciás spektrumban. A valós és virtuális köztereken megjelenő, 
rádióamatőr szellemi hozzájárulásokról se feledkezzünk meg. Mert alkotóiknak 
és üzemeltetőiknek - noha önkéntesen teszik- jelentős anyagi és szellemi 
ráfordítást igényel a hasznos projektek létrehozása és fenntartása. Te meg 
kedves rádióamatőr barátom rendszeresen használod, élsz vele.

De mi, a használók mégse érezzük magunkat kényelmetlenül. Amit 
rádióamatőr társaink közcélú használatra bocsátottak - az ő örömük benne az, 
hogy mi is örömünket leljük munkájuk gyümölcsében. Noha lehet, hogy 
egyszer eljön az idő, amikor a projektfenntartónál már nem alakulnak jól a 
dolgok és kénytelen lekapcsolni az eszközt. S ez neki sem, nekünk sem öröm 
többé. Hacsak nem érkezik segítség.

Számunkra erről beszélni még nem könnyű - a téma valóban forró. Történelmi 
oka van annak, hogy inkább nem vesszük tudomást arról, hogy a nagyobb és 
népszerű amatőr projektek megvalósítása és üzemeltetése anyagilag és a 
ráfordított idő szempontjából jelentős teherrel is járhat. Ugyanakkor szeretjük 
e megvalósult projekteket saját rádióamatőr tevékenységünkbe beiktatni vagy 
éppen aktivitásunkat ezekre alapozni. Például egy átjátszót, egy jeladót, egy 
internetes SDR rádiót, amit valaki más létesített és tart üzemben.

Köztudott, hogy a rádióamatőr anyagi érdekeltség nélkül, kizárólag önképzés 
céljából foglalkozik a hobbival.

Válasszuk le mindjárt azon eseteket, ahol rádióamatőr témakörökkel, műszaki 
megoldásokkal és szolgáltatásokkal üzletszerűen foglalkoznak. Ők e 
szempontból nem tartoznak a rádióamatőr kategóriába - mert vállalkozók és 
működésüket a vállalkozókra vonatkozó törvények és szabályok igazgatják.

Ellenben a rádióamatőr az engedélyezett frekvenciákat ingyenes használhatja, 
megfelelő hozzáértés bizonyítása után alanyi jogon kérhet rádióamatőr 
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engedélyt, tevékenységét pedig a rádióamatőrökre vonatkozó nemzetközi 
megállapodás alapján alkotott hazai törvény szabályozza.

E törvény értelmezése szerint az alanyi jogon engedélyes rádióamatőr nem 
kényszeríthető bármiféle szervezethez való tartozásra, bármiféle anyagi 
ellenszolgáltatásra a rádióamatőr tevékenységen belül. Ugyanakkor a 
rádióamatőr nem igényelhet senkitől anyagi ellenszolgáltatást rádióamatőr 
tevékenysége ellenértékeként - hiszen a legfontosabb erőforrást, a frekvenciát 
ingyen, önképzés és kísérletek céljából kapta és veheti igénybe.

Amennyiben a rádióamatőr egy klubhoz, közösséghez tartozik, s ott tagdíjat 
fizet, vagy a sajátján túlmenően is szponzorál más rádióamatőr projekteket, 
teljesen önkéntes alapon bátran megteheti. Tehát a rádióamatőr átjátszók és 
más projektek létrehozásáért és üzemeltetéséért senki nem kérhet anyagi 
hozzájárulást vagy ellenszolgáltatást. Az egy másik dolog, ha például egy 
átjátszó rendszeres felhasználói önkéntesen hozzájárulnak a költségekhez - az 
elfogadásnak nincs akadálya.

Az is igaz, hogy nagy költséggel járó, közcélú rádióamatőr projektet senkinek 
sem kötelező létrehoznia és üzemeltetnie. Ha mégis létrejön valami, a 
megvalósításból és az üzemeltetésből eredő sikerélmény az alkotóé, a projekt 
hasznossága pedig kivívja a közösség érdeklődését, megbecsülését. S a 
közösség rákap a használatára.

Viszont ha egy projekt megvalósításának és üzemeltetésének nincsenek meg 
az anyagi erőforrásai, az amatőr társuljon vagy ne kezdjen bele a 
kivitelezésbe. Ha mégis arra kényszerül, s nem érkezik segítség, a bajba jutott 
projektet le kell kapcsolni. Mert az alkotó másra nem mutogathat, mert nem 
mondhatja azt, hogy te is használod az én eszközömet, hát járulj hozzá a 
működtetéshez. Ugyanis eredendően azért valósította meg a projektet, hogy 
azt más rádióamatőr is feltétel nélkül, de szabályszerűen használhassa.

A használóknak ellenben megvan a módja arra, hogy ami számára hasznos, 
annak létrejöttéhez és működtetéséhez hozzájáruljon. Szigorúan önkéntes 
alapon, önkéntesen eldöntött mértékben. Hiszen így működik a világ 
rádióamatőr rendszereinek döntő többsége.

Ezzel kell megbarátkozni!
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