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A rádióamatőrök 6 pontja 
 
1. A rádióamatőr tapintatos. 

Szánt szándékkal sohasem forgalmaz úgy, hogy azzal másokat zavarjon. 
 

2. A rádióamatőr hűséges. 
Társait, klubját és a Rádióamatőr Szövetséget - mely bel- és külföldön képviseli hazáját - 
biztosítja állhatatosságáról, tettrekészségéről és támogatásáról. 

 
3. A rádióamatőr fejleszti önmagát és berendezéseit. 

Állomását mindig korszerű, jól felépített és kiválóan működő állapotban tartja. 
Forgalmazási készsége is mindig megfelel az elvárásoknak. 

 
4. A rádióamatőr barátságos. 
Lassan és türelmesen morzézik, illetve forgalmaz, amikor arra kérik. Barátságosan ad 

tanácsot és javaslatot a kezdőknek. Kedvesen segít másoknak, együttműködő és 
figyelmes mások érdeklődésére. Ezek a tulajdonságok az „amatőr szellem” alapvető 

ismérvei. 
 
5. A rádióamatőr kiegyensúlyozott. 

A rádiózás egy hobbi. Soha nem engedi meg, hogy e hobbi összeütközésbe kerüljön 
családi kötelezettségeivel, munkájával, iskolájával, vagy közösségével. 

 
6. A rádióamatőr hazafi. 
A tudása és az állomása mindig rendelkezésre áll, hogy szolgálja hazáját és közösségét. 

 
… ez a hat pont Paul M. Segal, W9EEA által 1928-ban megírt rádióamatőrök 6 pontjának a 

napjainkra aktualizált változata. 
 

 
HA8KCI amatőr rádió állomás 1977/78 évben (op.: HA8DK, Sanyi) 
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The Radio Amateur's Code 
 

The Radio Amateur is 
 

CONSIDERATE... He never knowingly operates in such a way as to lessen the 
pleasure of others. 
 

LOYAL... He offers loyalty, encouragement and support to other amateurs, local clubs, 
the IARU Radio Society in his country, through which Amateur Radio in his country is 

represented nationally and internationally. 
 
PROGRESSIVE... He keeps his station up to date. It is well-built and efficient. His 

operating practice is above reproach. 
 

FRIENDLY... He operates slowly and patiently when requested; offers friendly advice 
and counsel to the beginner; kind assistance, cooperation and consideration for the 

interests of others. These are the marks of the amateur spirit. 
 
BALANCED... Radio is a hobby, never interfering with duties owed to family, job, 

school or community. 
 

PATRIOTIC... His station and skills are always ready for service to country and 
community. 
 

-- adapted from the original Amateur's Code, written by Paul M. Segal, W9EEA, in1928 

 

 
QSL lap 1933-ból 



 
   Oldal   5                                           Hobby ?                         Nr. 3  --> 2017 

 

      
 

 

II.1. HAM LANGUAGE 
 

• A ham is a radio amateur. 

 

• Hams address one another exclusively 

with their first name (or nickname), 
never with mister, miss nor misses or 

with a family name. This is also true for 
written communication between hams. 

 
• The ham etiquette says we greet one 

another in our writings using ‘73’ (not 

best 73 nor many 73), and not sincerely 
or other similar formal expressions. 

 

• If you used to be a CB operator, erase 

the CB language from your memory, and 
learn the amateur radio idioms (jargon, 
slang) instead. As a member of the 

amateur radio community you are 
expected to know the typical amateur 

radio expressions and idioms, which will 
help you to become fully accepted by the 
ham community. 

 

• During your on-the-air contacts, use the 

Q code correctly. Avoid overkill by 
using the Q code all the time in phone. 

You can also use standard expressions 
that everybody understands. 
 

• The most widely used language in 

amateur radio is undoubtedly English. If 

you want to contact stations all over the 
world it is likely that a majority of your 

contacts will be made in English 
language. It goes without saying though 
that two hams, both speaking language 

different from English can of course 
converse in that language. 

• It is clear that the hobby can be an 

excellent tool for learning and practicing 

languages. You will always find someone 
on the bands that will be happy in helping 
you with a new language 

 II.1. A rádióamatőr nyelv  
 

• Az angol „ham” kifejezés azt jelenti: 

rádióamatőr.  
 

• Mint rádióamatőrök, tegeződünk, 

kizárólag keresztnevünkön (becenevünkön) 

szólítjuk egymást, és soha nem uramnak, 
asszonyomnak, kisasszonynak. Ez, az 

amatőrök közötti levelezésre is vonatkozik.  
 

• Az amatőr illem szerint, írásban a „73” 

(és nem sok 73) használatával köszöntjük 
egymást, és nem használunk sem 

"tisztelettel", sem egyéb udvariassági 
formulákat.  

 
• Ha valaha CB-rádiós voltál, felejtsd el a 

CB-s nyelvet, és tanuld meg helyette a 

rádióamatőr kifejezéseket (zsargont, 
szlenget). Mint a rádióamatőr közösség 

tagjától elvárjuk, hogy ismerd a 
rádióamatőrök szokásos kifejezéseit és 
szófordulatait, ezek használatával válhatsz 

a közösség elfogadott tagjává.  
 

• Az összeköttetések során használd 

helyesen a Q-kódokat. Távbeszélő 

(fónia) összeköttetések során kerüld el a 
Q-kódok túlzott használatát  
 

• Az amatőr rádiózásban kétségtelenül az 

angol nyelv a legelterjedtebb. Ha szeretnél 

a világból ellenállomásokat találni, akkor az 
összeköttetéseid nagy részét valószínűleg 

angolul fogod létesítni. Azt persze mondani 
sem kell, ha a két amatőr az angolon kívül 
is talál közös nyelvet, azon is 

beszélgethetnek.  
 

• Nyilvánvaló, hogy ez a hobbi a 

nyelvtanulás, és nyelvgyakorlás nagyszerű 

eszköze is. A sávokban mindig találsz 
valakit, aki örömmel segít az új nyelvben.  
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II.6. HOW DO YOU MAKE A QSO? 
 

• A QSO is a contact by radio between 

two or more hams. 
 

• You can make a general call (CQ), you 

can answer someone’s CQ or call 

someone who has just finished a contact 
with another station. More on this 

follows... 
 

• Which call comes first in your 

conversation? Correct is: ‘W1ZZZ from 
G3ZZZ’ (you are G3ZZZ, and W1ZZZ is 

the person you address). So, first give 
the call of the person you speak to, 

followed by your own call. 
 

• How often should you identify? In most 

countries the rule is: at the beginning 
and at the end of each transmission, with 

a minimum of at least once every 5 
minutes. A series of short overs is usually 
considered to be single transmission. In a 

contest it is not strictly necessary, from 
the viewpoint of the rule maker, to 

identify at each QSO. This 5 minute rule 
has come about as a requirement from 

the monitoring stations to be able to 
easily identify stations. From an 
operational point of view however, the 

only good procedure is to identify at 
each QSO. 

 
• A pause or a blank: when your 

correspondent switches the transmission 

over to you, it is a good habit to wait a 
second before starting your transmission, 

in order to check whether someone may 
want to join you, or use the frequency. 

 
• Short or long transmissions? Preferably 

make short rather than long 

transmissions, this makes it much easier 
for your correspondent if he wants to 

comment on something you said. 

 II.6. Hogyan csinálhatsz egy QSO-t?  
 

• A QSO két-, vagy több rádióamatőr 

közötti, rádión keresztül létesített 
összeköttetés.  

 

• Adhatsz egy általános hívást (CQ), 

válaszolhatsz valakinek a CQ-jára, vagy 
meghívhatsz olyan állomást, aki éppen 

most fejezett be egy összeköttetést 
mással. A többi dolog ezt követi… 
 

• …hogy melyik hívójelet mondod először a 

beszélgetésedben? A helyes a „W1XXX hív 

a G3ZZZ” (te vagy G3ZZZ, és W1XXX az, 
akihez szólsz). Tehát az első hívójel azé, 

akivel beszélsz, azután következik a saját 
hívójeled.  
 

• …hogy milyen gyakran kell azonosítanod 

magad? A legtöbb országban az a szabály, 

hogy minden adás elején és végén, 
továbbá legalább 5 percenként egyszer. A 
rövid válaszok sorozata egyetlen 

továbbításnak tekinthető. Versenyek alatt 
a szabály szerint nem szükséges 

azonosítanod magad minden összekötetés 
(QSO) során. Ez az 5 perces szabály az 

állomások ellenőrizhetősége miatt fontos. 
Forgalmazási szempontból nézve viszont 
az a legjobb, ha minden QSO-nál 

azonosítja magát az állomás.  
 

• …kell egy kis pauza, vagy „üresjárat”: az 

összeköttetés során, amikor 
beszélgetőpartnered átadja neked a szót és 

adásra kapcsolnál, jó szokás várni és 
figyelni egy másodpercet. Így ellenőrizzük, 

hogy nem akar-e valaki csatlakozni 
hozzátok, vagy használni akarná a 

frekvenciát.  
 

• …a rövid vagy hosszú adásperiódus a 

célszerűbb? Előnyösebb a rövidebb 
periódus, mint a hosszú, mivel sokkal 

könnyebb az ellenállomásnak válaszolnia a 
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II.7. WHAT DO YOU TALK ABOUT ON 
THE AMATEUR BANDS? 
 

The subjects of our communications 
should always be related to the amateur 

radio hobby. Ham radio is a hobby 
regarding the technique of radio 
communications in the broad sense of 

the term. 
We should not use amateur radio to pass 

along the shopping list for tonight’s 
dinner... 
Some subjects which are a no no in 

amateur radio conversations on the air 
are: 

• religion; 
• politics; 

• business (you can talk about your 
profession, but you cannot advertise for 
your business); 

• derogatory remarks directed at any 
group (ethnic, religious, racial, sexual 

etc.). 
• bathroom humor: if you wouldn't tell 
the joke to your ten year old child, don't 

tell it on the radio; 
• any subject that has no relation 

whatsoever with the ham radio hobby. 

 

 II.7. Miről beszélgessünk az amatőr 
sávban? 
 

A beszélgetésünk témáinak a rádióamatőr 
hobbihoz kell kapcsolódnia. A rádióamatőr 

tevékenység egy olyan hobbi, amely a 
legtágabb értelemben véve a vezeték 
nélküli távközlés technikájával 

foglalkozik. Tilos használnunk az amatőr 
rádiókészüléket arra, hogy az esti vacsora 

bevásárló listáját továbbítsuk rajta… 
 
Néhány téma, amely tiltott (tabu) a 

rádióamatőr sávokon történő 
beszélgetésekben: 

• A vallás; 
• A politika; 

• Az üzlet (beszélhetsz a foglal-kozásodról, 
de nem hirdetheted vállalkozásodat); 
• Bármely csoportot sértő megjegyzések 

(etnikai, vallási, faji, szexuális, stb.). 
• Fürdőszobai humor: ha nem mondanád el 

a viccet a tíz éves gyerekednek, ne mondd 
el azt a rádióban sem; 
• Bármilyen téma, aminek nincs köze a 

rádióamatőr hobbihoz. 

 
Not All Amateur Radio Enthusiasts are Old Guys 
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Nem minden amatőr rádió rajongó öreg fickó 

 
 

II.8. MAKING CONTACTS ON PHONE 
II.8.1. How do you call CQ? 

 
Sometimes before transmitting it is 
necessary to tune (adjust) the 

transmitter (or antenna tuner). Tuning 
should in the first instance be done on a 

dummy load. If necessary, fine tuning 
can be done on a clear frequency with 

reduced power, after 
having asked if the frequency is in use. 
 

• What should you do first of all? 
 

- Check which band you want to use for 
the distance and the direction you want 
to cover. MUF charts are published on 

many websites, and can help in 
predicting HF propagation. 

- Check which portion of the band you 
should use for phone contacts. Always 
have a copy of the IARU Band Plan 

available on your operating desk. 
- Remember, SSB transmissions below 10 

MHz are done on LSB, above 10 MHz on 
USB. 
- Also, when you transmit on USB on a 

given nominal (suppressed carrier) 
frequency, your transmission on SSB will 

spread at least 3 kHz above that 
frequency. On LSB it is the inverse, your 
signal will spread at least 3 kHz below the 

frequency indicated on your rig. This 
means: never transmit on LSB below 

1.843 kHz (1.840 is the lower limit of the 
sideband section); never transmit on LSB 
below 3.603 kHz, or on USB never above 

14.347 kHz, etc. 
- And then? 

- Now you are ready to start listening for 
a while on the band or frequency you 
intend to use... 

- If the frequency seems to be clear to 
you, ask if it is in use (‘is this frequency 

in use?’). 

 II.8. Összeköttetés létesítése „fónián” 
(távbeszélő üzemmódban) 

II.8.1. Hogyan adunk CQ-t ? („általános 
hívást”) 
 

Időnként, adásra kapcsolás előtt le kell 
hangolni az adót (vagy az 

antennaillesztőt). A hangolást elsősorban 
műantennára (műterhelésre) kell 

elvégezni. Ha szükséges, a finom-
hangolást egy üres frekvencián is 
elvégezhetjük csökkentett teljesítménnyel, 

miután megkérdeztük, hogy szabad-e a 
frekvencia. 

 
…mit kell tenned legelőször? 
- Ellenőrizd, melyik sávot akarod használni 

a kívánt irányú és távolságú 
összeköttetéshez. Legnagyobb használható 

frekvenciát (MUF) mutató táblázatot sokat 
találni az Interneten, ezek segítenek a 
terjedés előrejelzésében. 

- Ellenőrizd, melyik sávrészt kell 
használnod távbeszélő összeköttetésekhez. 

Mindig legyen előtted az asztalon az IARU 
sávkiosztása. 
- Ne felejtsd el, az SSB adások 10 MHz 

alatt az alsó (LSB), 10 MHz felett a felső 
(USB) oldalsávon folynak. 

- Így, amikor USB-ben egy adott névleges 
frekvencián (az elnyomott vivő 
frekvenciáján) adsz, SSB adásod legalább 

3 kHz-et elfoglal e fölött a frekvencia 
fölött. LSB-n fordítva, jeled legalább 3 kHz-

et foglal el a berendezésen mutatott 
frekvencia alatt. Ez azt jelenti, LSB-ben 
soha ne adj 1843 kHz alatt (1840 a 

sávrész alsó határa); és 3603 kHz alatt, 
USB-ben pedig 14347 kHz felett, stb. 

- …és ezután? 
- Most készen állsz arra, hogy egy ideig 
figyeld a sávot, vagy frekvenciát, amit 

használni akarsz. 
- Ha a frekvencia tisztának tűnik, kérdezd 

meg foglalt-e („Van-e valaki a 
frekvencián?”) 
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Imi– YO2LTF 
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- If you have already listened for a while 

on an apparently clear frequency, why do 
you in addition have to ask if the 

frequency is in use? Because one station, 
part of a QSO, who is located in the skip 
zone vs. your location, could be 

transmitting on the frequency. This 
means that you cannot hear him (and he 

won’t hear you) because he is too far for 
propagation via ground wave and too 

close for propagation via ionospheric 
reflection. On the higher HF bands this 
usually means stations located a few 

hundred kilometers from you. If you ask 
if the frequency is in use, his 

correspondent may hear you and 
confirm. If you start transmitting without 
asking, chances are you will be causing 

QRM to at least one of the stations on 
frequency. 

- If the frequency is occupied, the user 
will most likely answer ‘yes’ or more 
politely ‘yes, thank you for asking’. In 

this case you have to look for another 
frequency to call CQ. 

- And if nobody replies? 
- Ask again: ‘is this frequency in use?’ 
- And if still no one replies? 

• Call CQ: ‘CQ from G3ZZZ, G3ZZZ 
calling CQ, golf three zulu zulu zulu 

calling CQ and listening’. At the end you 
may say ‘...calling CQ and standing by’, 
instead of ‘…and listening’. One could also 

say: ‘...and standing by for any call’. 
• Always speak clearly and distinctly, and 

pronounce all words correctly. 
• Give your call 2 to maximum 4 times 
during a CQ. 

• Use the international spelling alphabet 
(for spelling out your call sign) once or 

twice during your CQ. 
• It’s better to use several consecutive 
short CQs rather than one long CQ. 

 - …de ha már megfigyelted az üresnek 

tűnő frekvenciát, miért kell mégis kérdezni, 
hogy foglal-e? Azért, mert egy QSO-ban 

lévő állomás, amelyik hozzád képest holt 
zónában van, lehet, hogy éppen ad azon a 
frekvencián. Ez azt jelenti, hogy te nem 

hallod őt (mint ahogy ő sem hall téged), 
mert a felületi hullámok terjedéséhez túl 

messze, az ionoszféráról visszaverődő 
térhullámok terjedéséhez pedig túl közel 

van. A magasabb RH sávokban ez azt 
jelenti, hogy az állomások néhányszáz 
kilométerre vannak tőled. Ha 

megkérdezed, hogy használják-e 
frekvenciát, az ellenállomás megerősítheti 

ezt. Ha kérdezés nélkül kezdesz adni, 
lehet, hogy legalább az egyik állomásnak 
QRM-et okozol a frekvencián. 

- Ha a frekvencia foglalt, a használója 
valószínűleg válaszol, hogy „Igen” , vagy 

udvariasabban „Igen, köszönöm a 
kérdést”). Ebben az esetben másik 
frekvenciát kell keresned a CQ-hoz. 

- …és ha senki nem válaszol? 
- Kérdezd meg még egyszer: „foglalt a 

frekvencia?”. 
- …és ha még mindig nem válaszol senki? 
• Adhatod a CQ-t: „CQ itt a G3ZZZ, G3ZZZ 

hívással CQ, golf három zulu zulu zulu CQ 
hívást adott és vételre megy”. A végén az 

„...általános hívást adott és vételre megy” 
helyett mondhatod „...és vétel”). Van, aki 
ezt mondja: „...és maradok minden hívó 

állomás vételén”. 
• Mindig beszélj tisztán és érthetően, ejts 

ki minden szót helyesen. 
• Egy CQ hívás során 2 –szer, maximum 4 
szer add le a hívójeledet. 

• Használd a nemzetközi betűző ábécét (a 
hívójeled betűzésére) egyszer vagy kétszer 

a CQ –d során 
• Több egymást követő rövid CQ jobb, 
mint az egy hosszú. 
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• Do not end a CQ with ‘over’. ‘Over’ 

means ‘over to you’. At the end of a CQ 
you cannot turn it over to anyone as you 

are not yet in contact! 
 
• Never end a CQ by saying ‘QRZ’. ‘QRZ’ 

means ‘who was calling me?’. It is 
obvious that nobody WAS calling you 

before you started your CQ! 
 
• If you call CQ and want to listen on 

another frequency than the one you 
transmit on, end each CQ by indicating 

your listening frequency, e.g. ‘...listening 
5 to 10 up’ or also ‘...listening on 14295’, 
etc. Just saying ‘listening up’ or ‘up’ is 

not sufficient, as you don’t say where you 
are listening. This method of making 

QSOs is called split frequency working. 
 

• If you intend to work split frequency, 

always check if the frequency you plan to 
use for listening is free, as well as the 

frequency on which you will call CQ. 

 • A CQ-zást ne fejezd be az „over” szóval, 

Az „Over” azt jelenti, hogy „vissza hozzád 
a szót”, vagy „tovább adom a szót neked”. 

A CQ végén nem tudod senkinek visszaadni 
a szót, mivel még senkivel sem állsz 
összeköttetésben. 

• Soha ne fejezd be „QRZ?”-vel sem az 
általános hívást. A „QRZ?” azt jelenti „ki 

hívott?„. Nyilvánvaló, hogy nem hívott 
senki, mielőtt elkezdtél volna CQ hívást 
adni! 

• Ha CQ -t adsz, és azt akarod, hogy az 
ellenállomások az adásodtól eltérő 

frekvencián válaszoljanak, minden hívás 
végén add meg a vételi frekvenciádat. 
Például: „5-10 kHz-cel feljebb vételen”, 

vagy „14295-ön vételen”, stb. Az, hogy 
„…és feljebb vételen” nem helyes, mert 

nem mondod meg, hol is fogsz figyelni. Az 
ilyen összeköttetést split (eltolt, osztott) 

frekvenciájúnak hívjuk. 
• Ha „split” módon akarsz dolgozni, mindig 
győződj meg róla, hogy mind a vételi, mind 

az adási frekvencia szabad.  
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II.8.2. What does ‘CQ DX’ mean? 

 

• If you want to contact long distance 

stations, call ‘CQ DX’. 
 

• What is DX? 

• On HF: stations outside your own 

continent, or of a country with very 
limited amateur radio activity (e.g. Mount 
Athos, Order of Malta etc. in Europe). 

• On VHF-UHF: stations located at more 

than approx. 300 km. 

• During a CQ you can insist that you only 

want to work DX stations, as follows: ‘CQ 

DX, outside Europe, this is…’. 

• Always be obliging; maybe the local 

station calling you after your CQ DX is a 
newcomer, and maybe you are a new 

country for him. Why not just give him a 
quick QSO? 

 II.8.2. Mit jelent a „CQ-DX”  

 
• Ha nagytávolságú összeköttetést 

szeretnél, hívj „CQ-DX”-szel.  
• …mi a DX ?  
• Rövidhullámon (RH-n): Állomás egy 

másik kontinensről, vagy egy olyan 
országból ahol nagyon ritka a rádióamatőr 

tevékenység. (Európában például Mount 
Athos, Máltai Lovagrend stb.)  

• Ultrarövid hullámon (URH-n): A 
nagyjából 300 km-nél távolabbi állomások.  
• Az általános hívás során így jelezheted, 

hogy kizárólag DX állomásokkal szeretnél 
dolgozni: „CQ-DX, Európán kívül, itt a...”  

• Mindig légy előzékeny, lehet, hogy a CQ-
DX után hívó közeli állomás kezdő, és 
lehet, hogy új országot jelentesz a 

számára. Miért ne csinálhatnál vele egy 
gyors összeköttetést?  

 

 

 
Rádióamatőr világtérkép és DXCC ország lista 
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II.8.4. How do you make a QSO in 

phone? 

• Assume you get a reply to your CQ call, 

e.g.: ‘G3ZZZ from W1ZZZ, whiskey one 
zulu zulu zulu is calling you and listening’ 

or ‘G3ZZZ from W1ZZZ, whiskey one 
zuluzulu zulu over’. 

• We have explained why you cannot end 

your CQ with ‘over’ (§ II.8.1). When 
someone answers your CQ, he wants to 

turn it over to you (get an answer from 
you), which means that he can end his 

call with ‘over’ (meaning ‘over to you’). 

• If a station answers your CQ, the first 

thing you need to do is to acknowledge 
his call, after which you can right away 
tell him how you are receiving his 

transmission, give him your name and 
QTH (location): ‘W1ZZZ from G3ZZZ (be 

careful, keep the right sequence!), 
thanks for the call, I am receiving you 
very well, readability 5 and strength 8 

(usually the indication on the S-meter on 
your receiver). My QTH is London and my 

name is John (not ‘my personal name’ 
nor ‘my personal’ nor ‘my first personal’; 
there are no such things as personal or 

impersonal names). How do you copy 
me? W1ZZZ from G3ZZZ. Over’. 

 • If you call a station that has called CQ 

(or QRZ), call that station by giving his 

call not more than once. In most cases 
it’s better not to give it at all; the 
operator knows his own call. In a contest 

(§ II.8.6) you never give the callsign of 
the station you are calling. 

• In phone we exchange an RS report, a 

report of Readability and of signal 

Strength. 
• We have already said not to overly use 

the Q code in phone contacts, but if you 

use it, do it correctly. QRK means 
Readability of the signal, which is the 

same as R in the RS report. QSA means 
Signal Strength as the S from the RS 

report. 

 II.8.4 Hogyan létesítsünk QSO-t 

távbeszélő üzemmódban?  
 

• Tegyük fel, hogy valaki válaszol a CQ 

hívásodra, például: „G3ZZZ itt a W1XXX, 

whiskey egy zulu zulu zulu hívott téged és 
vételeden van” vagy „G3ZZZ itt a W1XXX, 
whiskey egy zulu zulu zulu vételen”. 

• Már elmagyaráztuk, miért nem fejezzük 

be a CQ-t (általános hívást) „over”-rel 

(over to you = vissza hozzád a szó) (§ 
II.8.1). Amikor viszont valaki válaszol a 

CQ-dra, neked akarja visszaadnia szót 
(tőled akar választ kapni), ezért a hívását 
már befejezheti „over”-rel.  

• Amikor egy állomás válaszol a CQ-dra, 

első dolgod, hogy nyugtázd a hívását, 

utána rögtön elmondhatod, hogyan veszed 
az adását, megadhatod a nevedet és QTH-

dat (állomáshelyedet). „W1ZZ itt a G3ZZZ” 
(vigyázz a helyes sorrendre!), „köszönöm a 
hívást, nagyon jól veszlek, érthetőség 5 

(ötös), térerősség 8 (nyolcas)” (a 
térerősség általában a vevő S-métője által 

mutatott érték). „London a QTH-m, nevem 
John” (ne mondd azt, hogy „az én 
keresztnevem”). „ Hogyan veszel? W1XXX 

itt a G3ZZZ. Vétel.”  

• Ha CQ-t, vagy QRZ-t adó állomást hívsz 

vissza, híváskor a legfeljebb egyszer 
mondd hívójelét. A legtöbb esetben jobb, 

ha egyáltalán nem is mondod, ő ismeri a 
saját hívójelét. Versenyen soha nem 
mondjuk a hívott állomás hívójelét.  

• Fóniában (távbeszélő üzemmódban) RS, 

riportot adunk, az érthetőséget (R= 

Readability, érthetőség), és a jel erősségét 
(S = Strenght, jelerősség) értékeljük.  

• Már volt róla szó, hogy távbeszélő 

üzemmódban kerülnünk kell a Q-kódok 
túlzott használatát, viszont ha használjuk, 

akkor helyesen tegyük. A QRK a jel 
érthetőségét jelenti, ami ugyanaz, mint az 

R az RS riportban. A QSA a jelerősséget 
jelenti, mint az S az RS riportban.  
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 READABILITY  SIGNAL STRENGTH 

R1 Unreadable S1 Faint signals, barely perceptible 

R2 Barely readable S2 Very weak signals 

R3 Readable with difficulty S3 Weak Signals 

R4 Readable with no difficulty S4 Fair signals 

R5 Perfectly readable S5 Fairly good signals 

  S6 Good signals 

  S7 Fairly strong signals 

  S8 Strong signals 

  S9 Very strong signals 

 

 ÉRTHETŐSSÉG  JEL ERŐSSÉG 

R1 Érthetetlen S1 Gyenge alig érzékelhető jel 

R2 Alig érthető S2 Nagyon gyenge jel 

R3 Nehezen érthető S3 Gyenge jel 

R4 Érthető S4 Elfogadható jel 

R5 Tökéletesen érthető S5 Mérsékelten jó jel 

  S6 Jó jel 

  S7 Mérsékelten erős jel 

  S8 Erős jel 

  S9 Nagyon erős jel 
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A következő szám tartalmából : 

• Riportok 

• Internet 

• Rádióamatőrizmus 

• Érdekességek 

• Praktikus tanácsok, receptek 

                            … és számos diákok által írt cikk.. 

     

 

 

További információkért forduljon: Kovacs Imre – YO2LTF Petrozsényi 

Ifjúsági Klub Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

& 

Telefon:   0741013296 

& 

Email: yo2kqk2000@yahoo.com 

 

          GRÁTISZ    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro   pdf formátumban... 
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