
1. CIKK 

Fogalmak és fogalommeghatározások 

1.56 

 

 amatőrszolgálat: önképzési, távközlési célú, valamint műszaki vizsgálatok célját 
szolgáló, amatőrök - azaz megfelelő hozzáféréssel rendelkező, a rádiózás iránt érdeklődő 
személyek - által kizárólag személyes indíttatásból, vagyoni érdek nélkül végzett 
rádiótávközlési szolgálat. 

22. CIKK 

Űrszolgálatok1

I. rész – A sugárzás beszüntetése 

 

22.1

 

 § 1 Az űrben telepített rádióadókat olyan berendezésekkel kell felszerelni, amelyekkel 
távvezérléssel biztosítható a rádiójelek sugárzásának azonnali beszüntetése, ha ezen előírások 
rendelkezései alapján a beszüntetés kötelező. 

25. CIKK 

Amatőr szolgálatok 

I. rész – Amatőr szolgálat 

25.1 § 1 A különböző országokban működő amatőr állomások közötti rádiókommunikáció 
engedélyezett, kivéve, ha az érintett országok egyikének Igazgatása értesítésben kifogásolta a 
szóban forgó rádiókommunikációt. (WRC-03) 

25.2 § 2 1) A különböző országokban működő amatőr állomások közötti jelátvitel az 1.56. 
pontban meghatározott amatőr szolgálat céljára való eseti kommunikációra, valamint 
személyes jellegű észrevételekre korlátozódik.     (WRC-03) 

25.2A 1A)  A különböző országokban működő amatőr állomások közötti jelátvitel nem 
kódolható a tartalom elrejtése céljából, kivéve az amatőr műholdas szolgálatnál a földi 
irányítóközpontok és az űrben telepített rádióadók között cserélt vezérlőjelek esetében. 

25.3  2) Az amatőr állomások harmadik felek nemzetközi kommunikációs céljaira 
kizárólag vészhelyzetben vagy katasztrófaelhárítás során használhatók. Az Igazgatások 
meghatározhatják, hogyan kell alkalmazni ezt a rendelkezést a joghatósága alá tartozó amatőr 
állomásokra. (WRC-03) 

25.4 

                                                
1  A.22.1 E cikk alkalmazása során az elfogadott interferencia szintjét (lásd az 1.168. pontot) az érintett 
országok szakhatóságai közötti megállapodások rögzítik a vonatkozó ITU-R ajánlások iránymutatásként történő 
felhasználásával. 

(SUP - WRC-03) 



25.5 § 3 1) Az Igazgatások feladata eldönteni, hogy az amatőr állomáshoz működési 
engedélyt kérő személynek kell-e igazolnia azon képességét, hogy Morze-kódban jeleket tud 
küldeni és fogadni. (WRC-03) 

25.6  2) Az Igazgatások feladata ellenőrizni az amatőr állomást működtetni kívánó 
személy üzemeltetési és technikai képzettségét. A képzettségi előírásokra vonatkozóan 
iránymutatás található az ITU-R M. 1544. sz. ajánlás legfrissebb változatában. 

25.7 § 4 Az amatőr állomások maximális adóteljesítményét az illetékes Igazgatás határozza 
meg. (WRC-03) 

25.8 § 5 1) Az Alkotmány, az Egyezmény és ezen előírások minden vonatkozó cikke és 
rendelkezése alkalmazandó az amatőr állomásokra. (WCR-03) 

25.9  2) Az adások során az amatőr állomások rövid időközönként adják le hívójelüket. 

25.9A 5A. § Az Igazgatások ösztönzik a szükséges lépések megtételére annak 
érdekében, hogy az amatőr állomások felkészülhessenek a katasztrófahelyzetekre és 
megfeleljenek az ilyenkor felmerülő kommunikációs igényének. (WCR-03) 

25.9B

II. rész – Amatőr műholdas szolgálat 

 5B. § Az Igazgatás szabadon dönthet afelől, hogy engedélyezi-e amatőr 
állomás üzemeltetését az általa felügyelt területen átmenetileg tartózkodó olyan személy 
számára, aki más Igazgatástól engedélyt kapott amatőr rádióadó üzemeltetésre, valamint 
megszabhatja az effajta üzemeltetés feltételeit, illetve korlátait. (WRC-03) 

25.10 § 6 Jelen cikk I. részének rendelkezései az amatőr műholdas szolgálatra is 
vonatkoznak. 

25.11 § 7 Az amatőr műholdas szolgálat keretében a világűrben telepített rádióadókat 
engedélyező Iazgatások feladata biztosítani, hogy a megfelelő irányítóközpontok a fellövés 
előtt rendelkezésre álljanak. Ezáltal érhető el, hogy az amatőr műholdas szolgálatban működő 
rádióadók sugárzásából esetlegesen adódó káros interferencia azonnal megszüntethető legyen 
(lásd a 22.1. pontot). (WRC-03) 


