
                                           Rádióforgalmi Min ősítési 
                                                    Szabályzat 



1. MINŐSÍTÉS 

Minősítést szerezhet a Magyar Rádióamatőr Szövetség (továbbiakban: MRASZ) 
minden olyan tagegyesületi-tagja, aki érvényes versenyengedéllyel rendelkezik és 
az 1.- illetve a 2. sz. mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken a különböző 
szintű minősítésekhez szükséges minősítési pontszámokat megszerezte, vagy az 
1.3.5. pontban leírtak szerinti kiemelkedő nemzetközi eredményt ért el. 

 1.1. Minősítési szintek: 

1.1.1. I. osztályú rövidhullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 1. sz. 
mellékletben feltüntetett 18 minősítő versenyen elért legalább 800 minősítési pont, 
illetve a Rádióforgalmi minősítési szabályzatban feltüntetett egyéb előírások 
teljesítése alapján. 

1.1.2. II. osztályú rövidhullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 1. sz. 
mellékletben feltüntetett 18 minősítő versenyen elért legalább 600 minősítési pont 
teljesítése alapján. 

1.1.3. III. osztályú rövidhullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 1. sz. 
mellékletben feltüntetett 18 minősítő versenyen elért legalább 400 minősítési pont 
teljesítése alapján. 

1.1.4. I. osztályú ultrarövid-hullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 2. 
sz. mellékletben feltüntetett 12 minősítő versenyen elért legalább 350 minősítési 
pont, illetve a Rádióforgalmi minősítési szabályzatban feltüntetett egyéb előírások 
teljesítése alapján. 

1.1.5. II. osztályú ultrarövid-hullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 2. 
sz. mellékletben feltüntetett 12 minősítő versenyen elért legalább 250 minősítési 
pont teljesítése alapján. 

1.1.6. III. osztályú ultrarövid-hullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 2.
sz. mellékletben feltüntetett 12 minősítő versenyen elért legalább 150 minősítési 
pont teljesítése alapján. 

1.2. Minősítő versenyek:  

1.2.1. Rövidhullámú minősítő versenyek: a rövidhullámú minősítő versenyeket az 1.
számú  melléklet tartalmazza. 

1.2.2. Ultrarövid-hullámú minősítő versenyek: az ultrarövid-hullámú minősítő 
versenyeket a 2. számú  melléklet tartalmazza. 

 



1.3 A min ősítési pontszám kiszámítása:  

1.3.1. A számítás alapja: az adott minősítő versenyen minden kategóriában a 
legjobb magyar állomás eredményéhez - nem a versenyen elért helyezését, hanem
a versenyen elért pontszámát alapul véve - viszonyítjuk százalékos arányban a 
többiek eredményét. 

1.3.2. Az egy minősítő versenyen maximálisan szerezhető minősítési pontszám: 
minden minősítő versenyen maximálisan 100 minősítési pont szerezhető. 
Többkezelős kategóriában a csapat valamennyi tagja külön-külön maximálisan 100 
minősítési pontot szerezhet. 

1.3.3. A minősítési pontszám kiszámítása egykezelős állomások esetén: az adott 
minősítő versenyen, kategóriánként Magyarországról a legmagasabb pontszámot 
elért magyar versenyző az adott minősítő versenyen szerezhető maximális 
pontszámot (100 pont) kapja. A többi résztvevő ehhez viszonyítva, az elért 
pontszáma alapján százalékos arányban kevesebb pontszámot kap. 

1.3.4. A minősítési pontszám kiszámítása többkezelős állomások esetén: az adott 
minősítő versenyen Magyarországról a legmagasabb pontszámot elért magyar 
többkezelős verseny-csapat minden tagja az adott minősítő versenyen szerezhető 
maximális pontszámot (100 pont ) kapja. A többi résztvevő csapat minden tagja 
ehhez viszonyítva, a verseny-csapat elért pontszáma alapján százalékos arányban 
kevesebb pontszámot kap. A minősítési pontszám kiszámításánál külön-külön kell 
számítani a többkezelős kategóriákban részt vett többkezelős állomások 
csapattagjainak pontszámát. Minden többkezelős kategóriában, a legjobb 
többkezelős állomás minden tagja az adott minősítő versenyen szerezhető 
maximális pontszámot (100 pon t) kapja. 

1.3.5. Bármely, nem hazai rendezésű minősítő versenyen, bármely kategóriában 
elért "európai" I-VI, a Rövidhullámú Világbajnokságon elért I-VIII. helyezés esetén a
versenyzőnek az adott évben elért minősítési pontszámától függetlenül "I. osztályú"
minősítés jár. 

1.4. Többkezel ős csapatok: 

1.4.1. Tagjai: minősítés szempontjából egy többkezelős csapat tagja csak olyan 
személy lehet, aki annak a tagegyesületnek az igazolt versenyzője, amelyhez a 
csapat tartozik. Azonban az "anyaegyesület" írásban vendégjátékos jogot 
biztosíthat természetes személy tagjai számára más tagegyesületben történő 
versenyzésre vagy RH vagy URH minősítési kategóriában. Mind az anyaegyesület,
mind a vendégegyesület írásban tájékoztatja a Minősítő Bizottságot, minden év 
november 1. és december 15. között.. Pontosan jelölni kell a naptári napokat. Pl.: 
(2003. január 1. - 2003. december 31.). A kérelem maximum egy évre szól, illetve 
legfeljebb a versenyengedély érvényességének lejártáig. Vendégjog egy évben 
csak egyszer kérvényezhető. Ennek megfelelően két külön tagegyesületben 
szerezhető minősítés, 



kizárólag külön RH-n, illetve URH-n. A kérelmeket a 3. sz. melléklet szerinti űrlapon
kell bejelenteni. 

Megjegyzés: Versenyzés, vendégjog szempontjából a MRASZ HG0HQ állomása 
mellett a MRASZ HADXC HG3DX hívójelű állomása válogatott csapatnak minősül 
(a klub jellegéből, tagsági összetételéből adódóan). A két rádióállomáson kívül 
válogatott csapatnak minősül a 

CQ és ARRL rendezésű versenyeken (az IARU VB kivételével) minden olyan 
tagegyesület rádióállomása, melynek a MRASZ elnöksége arra határozathozatallal 
jogot biztosít. Továbbá csak a Budapest bajnokságon Budapest válogatott 
csapatának minősül a MRASZ BRASZ 

HG5BP hívójelű állomása (jellegéből adódóan). A válogatott csapatok állomásain a 
versenyzők meghívásos alapon, vendégjog kérése nélkül versenyezhetnek, 
szerezhetnek minősítési pontokat. URH-n a MRASZ válogatott csapata szintén 
ezen elbírálás alá esik. A nemzeti válogatott csapatokat "többkezelős több adóval" 
kategóriában versenyző csapatoknak kell tekinteni. Abban az esetben, ha a 
nemzeti válogatott csapatok versenyeken elért eredménye meghaladja a nem 
válogatott csapatnak minősülő többi többkezelős csapatok eredményét, a 
válogatottakat ki kell emelni (versenyzőnként 100-100 ponttal), ezáltal a "második" 
helyezett (nem válogatott) csapat tagjai minősülnek a legmagasabb pontszámot 
elért többkezelős verseny-csapatnak a minősítés rendszerében. Azt követően a 
többi többkezelős csapat eredményét is hozzájuk kell viszonyítani. Kivétel: a 
Rövidhullámú Világbajnokság (IARU HF CH), mely versenyen csak egy hazai 
"többkezelős több adóval" (nemzeti válogatott) csapat indulhat. Csapattagjai az egy
versenyen maximálisan szerezhető minősítési pontszámot (100 pont ) kapják. 

1.4.2 A Nemzeti Válogatott Csapat tagjai:  a válogatott keret tagjaira minden 
esetben a szövetségi kapitány és a sportokat felügyelő alelnök tesz javaslatot a 
MRASZ elnökségének. 

 A 1.4.2.1.válogatás f ő szempontjai:  

a) Verseny-engedéllyel rendelkezzen; 

b) Az előző 4 évben nemzetközi versenyeken elért I-VI. helyezései (egyéni, 
csapat); 

c) Tagegyesület javaslata; 

d) "C" fokozatú rádióengedély (vizsga); 

e) Műszaki felkészültség; 

f) Számítástechnikai ismeretek; 

g) Versenyprogramok ismerete (K1EA, WF1B, WRITELOG, WIN Test stb.); 



h) Alkalmasság közösségi munkavégzésre; 

i) Idegen nyelv ismerete (versenyzési szinten) 

1.4.2.2. Létszáma (min ősítés szempontjából): 

a) A nemzeti válogatott létszáma a Rövidhullámú világbajnokságon (IARU HF CH) 
maximum 36 fő, minden egyéb rövidhullámú minősítő versenyen maximum 18 fő 
lehet; 
b) A rövidhullámon, "többkezelős több adóval" kategóriában versenyző csapat 
létszáma maximum 18 fő lehet; 

c) A rövidhullámon, "többkezelős egy adóval" kategóriában versenyző csapat 
létszáma maximum 10 fő lehet; 

d) A rövidhullámon, "többkezelős két adóval" kategóriában versenyző csapat 
létszáma maximum 14 fő lehet; 

e) Az ultrarövid-hullámon "többkezelős több sávon" kategóriában versenyző csapat 
létszáma maximum 12 fő lehet; 

f) Az ultrarövid-hullámon "többkezelős egy sávon" kategóriában versenyző csapat 
létszáma maximum 8 fő lehet. 

1.5. A min ősítési pontok összevonása:  

1.5.1. Az egykezelős és többkezelős kategóriákban szerzett minősítési pontok 
összevonása NEM engedélyezett. De: adott minősítő versenyen csak egy 
kategóriában lehet minősítési pontokat szerezni (vagy egykezelősként, vagy 
többkezelősként). 

1.5.2. Közösségi hívójellel és közösségi versenyhívójellel egyéni kategóriában nem
kérelmezhető minősítési pont. 

1.5.3. Ugyanazon versenyző, többkezelős csapattagként, különböző többkezelős 
csapatokban szerzett minősítési pontjait csak abban az esetben lehet összevonni, 
ha mindegyik csapat (hívójel szerint) a MRASZ azon tagegyesületéhez tartozik 
melynek igazolt versenyzője. Vendégjog esetén (bejelentett időponton belül) a 
vendég egyesülethez tartozó mindegyik csapatában (hívójel szerint) szerzett 
minősítési pontjai vonhatóak csak össze. 

1.5.4. A nemzeti válogatott tagjaként szerzett minősítési pontok bármely más 
kategóriában szerzett minősítési pontokkal összevonhatók. 

1.6. A min ősítési szint kérelmezése: 

1.6.1. A minősítéseket a 4. vagy 5 sz.  melléklet szerinti űrlapon lehet kérelmezni 



minden év november 1.-éig.  A kérelmeket azon tagegyesületen keresztül kell 
benyújtani, ahova a versenyengedély szól. A kérelmekhez csatolni kell a 
kategóriának megfelelő hivatalos eredményjegyzéket, többkezelős kategóriában az
eredményjegyzékhez tartozó operátor listát is, továbbá a versenyengedély 
másolatot. 

1.6.2. A minősítési pontszám számításánál a hazai versenyek vonatkozásában a 
minősítés időszaka tárgyév január 1.-t ől október 1.-ig tart,  kivéve a RH-BP és 
CQ-BP URH versenyekről az előző évi, a nemzetközi versenyek esetén szintén az 
előző évi eredményeket kell figyelembe venni. 

1.6.3. A nemzetközi versenyekről hazai eredményjegyzék nem készül, a hivatalos 
nemzetközi eredményjegyzék alapján kell a minősítési pontokat a fent megadott 
módon kiszámítani. 

A Minősítő Bizottság címe: MRASZ 1074 Budapest Szövetség u. 9 . A borítékra
kérjük ráírni, hogy Min ősítő Bizottság.  Kérelmeket e – mailben nem fogadunk. 

1.7. A min ősítési pontszámítás ellen őrzésének határideje:  

1.7.1. A minősítési kérelmeket a MRASZ Minősítő Bizottsága ellenőrzi. 

1.7.2. A minősítési kérelmek ellenőrzésének határideje: a Minősítő Bizottság 
vezetője minden év November 10.-ig  köteles a minősítő bizottság által ellenőrzött 
pontszámítást ill. minősítési listát előterjeszteni jóváhagyásra a  MRASZ 
elnökségének. 

1.8. "AZ ÉV RÁDIÓFORGALMI VERSENYZ ŐJE" cím:
 
1.8.1. "Az Év rövidhullámú egyéni rádióforgalmi versenyz ője"  címet elnyerheti 
a MRASZ azon érvényes versenyengedéllyel rendelkező tagegyesületi tagja, aki az
adott év folyamán a Rádióforgalmi minősítési szabályzat alapján az I. osztályú 
minősítést úgy nyeri el, hogy a 1. sz. mellékletben feltüntetett 18 minősítő 
versenyen legalább 800 minősítési pontot ér el, valamint az adott évben 
összesítésben (valamennyi minősítő versenyt figyelembe véve) a legmagasabb 
minősítési pontszámot érte el. 

1.8.2. "Az Év rövidhullámú rádióforgalmi verseny-csapata" címet elnyerheti a 
MRASZ azon érvényes versenyengedéllyel rendelkező tagegyesülete, amely az 
adott év folyamán a Rádióforgalmi minősítési szabályzat alapján az I. osztályú 
minősítést úgy nyeri el, hogy a 1. sz. mellékletben feltüntetett 11 minősítő 
versenyen legalább 800 minősítési pontot ért el, valamint az adott évben, 
összesítésben (valamennyi minősítő versenyt figyelembe véve) a legmagasabb 
minősítési pontszámot érte el. 

Ezen kategóriában, a cím győztesének megállapításkor, a pontszámok 
kiszámításánál a többkezelős csapatokat "egy" személynek kell tekinteni (tehát: 
nem kell összeadni az összes csapattagra jutó minősítési pontok számát!). 



1.8.3. "Az Év ultrarövid-hullámú, egyéni rádióforga lmi versenyz ője"  címet 
elnyerheti a MRASZ azon érvényes versenyengedéllyel rendelkező tagegyesületi-
tagja, aki az adott év folyamán a Rádióforgalmi minősítési szabályzat alapján az I. 
osztályú minősítést úgy nyeri el, hogy a 2. sz. mellékletben feltüntetett 12 minősítő 
versenyen legalább 750 minősítési pontot ért el, valamint az adott évben, 
összesítésben (valamennyi minősítő versenyt, figyelembe véve SINGLE-OP 
MULTI-BAND  kategóriában indul ) a legtöbb minősítési pontszámot érte el. 

1.8.4. "Az Év ultrarövid-hullámú rádióforgalmi vers eny-csapata"  címet 
elnyerheti a MRASZ azon érvényes versenyengedéllyel rendelkező tagegyesülete, 
amely az adott év folyamán a Rádióforgalmi minősítési szabályzat alapján az I. 
osztályú minősítést úgy nyeri el, hogy a 2. sz. mellékletben feltüntetett 11 minősítő 
versenyen legalább 750 minősítési pontot ért el, valamint az adott évben, 
összesítésben (valamennyi minősítő versenyt figyelembe véve MULTI-OP MULTI-
BAND  kategóriában indul ) és a legtöbb minősítési pontszámot érte el. Ezen 
kategóriában, a cím győztesének megállapításkor, a pontszámok kiszámításánál a 
többkezelős csapatokat "egy" személynek kell tekinteni. (Tehát: nem kell összeadni 
az összes csapattagra jutó minősítési pontok számát!). 

1.8.5. Ha pontegyenlőség lép fel "Az Év rövidhullámú rádióforgalmi verseny-
csapata" "Az Év ultrarövid-hullámú rádióforgalmi verseny-csapata" cím elnyerésére,
a következő szabályt kell alkalmazni. 

Rövidhullám esetében:  HA-DX, RH-OB, IARU-HF versen yeken szerzett jobb 
helyezés a felsorolt rendben  
 
Ultrarövid-hullám esetében:  HA-VHF, URH-OB, Magyar  Kupán szerzett jobb 
helyezés a felsorolt rendben. 

1.8.7. "Az Év rövidhullámú egyéni rádióforgalmi versenyzője " Az Év ultrarövid- 
hullámú, egyéni rádióforgalmi versenyzője" cím elnyeréséhez csak egyéni 
versenyeredmények érvényesek. 

Pontegyenlőség esetén a követező szabály kell alkalmazni. 

Rövidhullám esetében: HA-DX, RH-OB. IARU-HF, EUHFC,  versenyeken 
szerzett jobb helyezés a felsorolt rendben. 

Ultrarövid-hullám esetében: URH-OB, HA-VHF, Magyar Kupán szerzett jobb 
helyezés a felsorolt rendben. 

1.8.8. A cím elnyeréséhez szükséges pontszámítást a MRASZ Minősítő bizottsága 
az éves minősítési pontszámítás ellenőrzésével egy időben végzi el. A 
pontszámítás elvégzése után a javaslatot a bizottság vezetője - az éves minősítési 
javaslatával egyidejűleg - a MRASZ elnöksége elé terjeszti jóváhagyásra. 

1.9. Díjazás:  a címek nyertesei elismerő oklevelet és kupát  nyernek. 



1.10. A díjak átadása: minden évben a MRASZ Gálán t örténik . 

 
Érvényes 2015. január 1. 

 


