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I. Fejezet 

A BÍRÓI BIZOTTSÁG 

1. HATÁSKÖRE 
 

A Magyar Rádióamatőr Szövetség Bírói Bizottság Szervezeti és Működési szabályzata, 

összhangban a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően, érvényes 

minden, a Magyar Rádióamatőr Szövetség által rendezett hivatalos bajnokságra, versenyre, 

minősítő versenyre, melyeknek a Magyar Rádióamatőr Szövetség versenynaptárában 

szerepelniük kell, továbbá minden a Magyar Rádióamatőr Szövetség Bírói bizottsága által 

rendezett bírói tanfolyamra, továbbképzésre, vizsgára.  

 

 

 

2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

1. A Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöksége által megbízott önálló szakmai testület, élén 

az elnökség által kinevezett elnökkel. 
2. Feladatait a MRASZ Elnöksége felügyelete mellett és irányításával végzi. Megbízását a MRASZ 

Elnökségtől kapja, és annak tartozik beszámolni tevékenységéről. 

3. A MRASZ Bírói Bizottság Működési helye: 1037 Budapest, Királyhelmec utca. 9. 
               Elérhetőség: biroibiz@mrasz.hu 

4. A MRASZ Bírói Bizottság tagjai: 

A Bírói Bizottság háromtagú. A vezetőjét és a tagjait a MRASZ Elnöksége jelöli ki és bízza 

meg úgy, hogy a bizottságban minden szakág megfelelően legyen képviselve.  

5.  A Bírói Bizottság működése 

- A Bírói Bizottság feladatait a MRASZ Bírói Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat 

(továbbiakban: SZMSZ) előírásainak megfelelően végzi. 

- A Bírói Bizottság működéséért a Bizottság elnöke felelős. 

- Szakmai vagy etikai alkalmatlanság esetén tagjai visszahívhatók. 

6.  A MRASZ Bírói Bizottság vezetőjének feladatai 

- munkatervet készít 

- irányítja a bizottság tagjainak tevékenységét 

- értékeli a bírói jelentéseket és továbbítja a MRASZ Elnökség felé 

- rendszeres kapcsolatot tart a MRASZ Elnökséggel 

- a MRASZ Elnöksége felé beszámolási kötelezettsége van. 

- figyelemmel kíséri a Bírói Szabályzatot és szükség esetén a Bizottság tagjaival 

egyetértésben javaslatot tesz annak módosítására, korszerűsítésére. 

7. A MRASZ Bírói Bizottság tagjainak feladatai 

- kidolgozza a bírójelölés, bírói tevékenység, képzés és továbbképzés tematikáját 

szakáganként, ha kell változtatásokat alkalmaz; 
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- szervezi, lebonyolítja a bírói vizsgákat, elvégzi azok adminisztratív feladatait és 

előterjeszti jóváhagyásra a MRASZ Elnökség részére; 

- versenybírói vizsgákat csak a MRASZ Bírói Bizottsága közreműködésével 

végezhetnek. 

- közreműködik a bírói képzések, továbbképzések, bírói vizsgák megszervezésében, 

lebonyolításában. 
 

 

3. A MRASZ Bírói Bizottság feladatai 

 

A MRASZ Bírói Bizottság feladata, hogy biztosítsa a MRASZ hazai rendezésű minősítő 

versenyeire az egységes alapelveken és szemléleten alapuló bíráskodás érvényesülését.  

Ennek érdekében: 

- folyamatos tájékoztatást és segítséget nyújt a minősített bíróknak,  

- figyelemmel kíséri a versenyszabályok változásait, arról az érintetteket értesíti 

- kidolgozza a bíróküldés, bírói tevékenység, képzés és továbbképzés tematikáját 

szakáganként, ha kell változtatásokat, alkalmaz; 

- szervezi, lebonyolítja a bírói vizsgákat, elvégzi azok adminisztratív feladatait és 

előterjeszti jóváhagyásra az Elnökség részére; 

- segíti, ellenőrzi a MRASZ versenybírók tevékenységét a versenyeken 

- kapcsolatot tart a MRASZ Versenybizottságával, a versenyszabályok kidolgozóival. 

- tárolja a versenyszabályzatokat, a versenyek rendezéseinek előírásait, azt a versenyek 

 rendezőinek kérésre, rendelkezésre bocsátja. 

- szervezi és vezeti a versenybírók képzését, továbbképzését, beszámoltatását, bírói 

vizsgákat tart. 

- vezeti a MRASZ versenybírók nyilvántartását 

- értékeli a beküldött jelentések alapján a versenybírák tevékenységét, javaslatait 

- információs tájékoztatást ad a MRASZ honlapján 

- jelentést tesz a tevékenységéről évente a MRASZ Elnökségének 

 

4. Szakmai bizottságok 

 

- A MRASZ Bírói Bizottsága a bírói munka segítésére, színvonalának emelése érdekében 

a versenybírói testületen belül szakbizottságokat alakíthat. Ezen bizottságok feladata a 

bírói tevékenység, képzés segítése, a bíráskodás minőségének fokozása.. 

- A szakbizottság vezetőjét és tagjait a MRASZ Bírói Bizottság bízza meg, és neki 

tartozik beszámolni. 

- A szakbizottság tagjai a vezetőbírók közül kerülnek megbízásra elsősorban azok a bírók, 

akik versenyzői tapasztalattal is rendelkeznek.  

- A szakbizottság vezetője és tagjai a Bírói Bizottság ülésein tanácskozási joggal 

rendelkeznek. 

 

 



MRASZ BÍRÓI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

II. Fejezet 

A MRASZ versenybírói 

 

1. MRASZ versenybíró lehet minden olyan MRASZ verseny engedéllyel rendelkező személy, 

aki elfogadja a MRASZ szabályzatait, és sikeres bírói vizsgát tesz. 

2. Versenybírói minősítés feltétele 

Versenybírói minősítést szerezhet minden olyan személy, aki a Szabályzat feltételeinek eleget 

tesz, és a MRASZ Elnöksége a Bírói Bizottság javaslatára határozatában a minősítést megadja. 

3. Minősítési fokozatok: 

 

 Alapfokú gyakornok versenybíró (A versenyen megbízott tevékenység) 

Versenybíró 

Mester fokozatú versenybíró 

 

Szakági versenybírók 
 

- rádióforgalmi versenybíró 

- gyorstávírász versenybíró 

- rádiós tájékozódási futás versenybíró 

 

- Szakági versenybíró lehet bármelyik fokozattal rendelkező versenybíró, aki részére a 

MRASZ Bírói Bizottsága ezt a címet megadja. 

- A szakágak, ill. azok vezetése jogosultak javaslatot tenni a szakági versenybírói 

minősítés megadására.  

- A nemzetközi minősítéssel rendelkező versenybírók a MRASZ versenyein szakágukban 

teljes jogú versenybíróként működnek. 

  

 

4. A BÍRÓI TESTÜLET TAGJAINAK KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Versenybírók kötelességei a versenyek alatt 

 

1.1 A kijelölt versenybírók  

- kötelesek a verseny megkezdése előtt a rendező szerv kérésének megfelelően, időben 

megjelenni. 

- kötelesek működési területükön gondoskodni a versenyszabályzat maradéktalan betartásáról 
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- kötelesek a kijelölt feladataikat legjobb tudásuk szerint, pártatlanul végezni. 

- rádióforgalmi versenyeken a versenyszabályzat és a versenykiírás előírása szerint 

tevékenykedni  

- kötelesek a vezetőbíró utasításait végrehajtani 

- kötelesek részt venni a verseny bírói bizottságának munkájában.  

- egész tevékenységükkel, magatartásukkal mutassanak példát a versenyzőknek, és a 

vendégeknek. 

 

   2. Eljárás a kötelezettséget nem teljesítő versenybírókkal. 

 

A versenybírói szabályzat megszegéséért, önkényes intézkedésért, a versenyszabályzat megsértéséért, 

jelentési kötelezettség elmulasztásáért a MRASZ Bírói Bizottsága szankciókat alkalmazhat. 

 

2.1 A MRASZ BB által alkalmazható szankciók 

  - a versenyre a versenybírói jelölés elutasítása 

  - az adott szakágban versenybírói kijelölés felfüggesztése 

  - a versenyen történt súlyos szabálysértés esetén beszámolóra kötelezés 

  - javaslat a MRASZ Elnöksége felé a versenybírói visszaminősítésére.  

  - javaslat a MRASZ Elnöksége felé a versenybírói minősítés visszavonására 

2.2. Jogorvoslat 

Az elmarasztalt személy a MRASZ Bírói Bizottság határozatával szemben, nem halasztó hatállyal, 

panasszal fordulhat a MRASZ Fegyelmi Bizottsága felé, melyet a MRASZ Bírói Bizottság elnökének 

kell benyújtani.  A panasz elektronikus levélben, a MRASZ Bírói Bizottság levelezési címén 

(biroibiz@mrasz.hu) is benyújtható. A panaszt a Bizottságnak saját véleményével együtt 10 napon belül 

kell továbbítania.  

 

 

 

 

III. Fejezet 

BÍRÓKÉPZÉS ÉS VIZSGA 
 

 

 

1. A bíró képzés hatálya 
 

Magyarországon csak a Magyar Rádióamatőr Szövetség Bírói Bizottságának tagjai, 

illetve az általuk megbízott és megfelelő bírói képesítéssel rendelkező személy tarthat 

hivatalos bírói tanfolyamot és vizsgát. A bírói minősítések a tanfolyamot követően 

szövetség honlapján frissítésre kerülnek, valamint a titkárság bejegyzi a 

JÁTÉKVEZETŐI és VERSENYBÍRÓI IGAZOLVÁNY-ba..  
  

1.1. A megszerzett hivatalos bírói minősítések megszerzésüktől számított 4 évig érvényesek. 

1.2. A bírói minősítések megtartásának illetve a továbblépés feltétele:  

mailto:biroibiz@mrasz.hu
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- Részt vesznek hivatalos bírói minősítő tanfolyamon, beszámolón és gyakorlati bírói 

tevékenységet végeznek.  

- Ahhoz, hogy egy már minősítéssel rendelkező bíró fokozatát megtarthassa, illetve 

tovább léphessen aktív bírói tevékenység szükséges.  

 

1.3. A versenyeken mutatott nem megfelelő teljesítmény, a Magyar Rádióamatőr Szövetség 

Bírói Bizottság Szervezeti és Működési szabályzatát vagy egyéb az általános etikai/erkölcsi 

normákat sértő cselekedet esetén a Magyar Rádióamatőr Szövetség Bírói bizottsága az adott 

bírót a 4 éves időszak lejárta előtt is minősítésének megerősítésére kérheti fel. Súlyosabb vagy 

ismétlődő esetekben meghatározott időre, vagy a minősítés megerősítéséig felfüggesztheti a 

bírói tevékenység folytatása alól. Ez esetben az erről szóló határozatot megfelelő indoklással 

együtt írásos formában meg kell küldeni az érintett feleknek, valamint a Magyar Rádióamatőr 

Szövetség Elnökségének. 
 

 

2. A bíróképzésre és vizsgára való jelentkezés feltételei  
 

MRASZ versenybírók képzését a MRASZ Bírói Bizottság irányítja és szervezi.  

 

2.1. MRASZ Bírói Bizottság feladata 

- kidolgozza a bíróképzés tematikáját és rendszerét 

- szervezi és bonyolítja a tanfolyamokat, beszámolókat 

- állandóan szinten tartja a bírói képzéshez szükséges ismeretek megszerzésének feltételeit, ennek 

érdekében szorosan együttműködik a MRASZ Versenybizottságával. 

- kijelöli a bírói vizsgák helyét, idejét és a lebonyolító személyeket. 

 

2.2.  Bírói vizsgák, beszámolók 

A képzés, továbbképzés folyamán a bírók beszámolókat, vizsgát tesznek. A sikeres vizsga a 

feltétele a bírói minősítés megszerzésének. A vizsgáztatás a MRASZ Bírói Bizottság által 

megadott tematika szerint történik.  

 

3. A bírói vizsga követelményei: 
 

3.1 Elméleti ismeretek: 

- MRASZ Bírói Szabályzat és az SZMSZ ismerete. 

- Versenyszabályzatok ismerete 

- Versenyek előkészítésével, lebonyolításával szükséges ismeretek 

- Versenyeken a verseny Bírói testületében (Bizottság) végzett feladatok ismerete. 

- Segédbírói vizsga esetében vezetőbírói ajánlás legalább két versenyen történt eredményes 

segítői közreműködésről, elméleti felkészülésről. 

 

3.2 Szakágak versenyeihez szükséges gyakorlati ismeretek: 

     3.2.1 Rádióforgalmi szakág 

- szabályok ismerete 
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- adott versenyhez szükséges amatőr ismeret,  

- távíró üzemmódban történő forgalmazási ismeret (morse tudás) 

- értékelések ismerete 

- versenyjegyzőkönyvek felépítése, készítése 

- segédbírói vizsga esetében vezetőbírói ajánlás   

 

 

3.2.2 Rádiós tájfutó szakág. 

- térképismeret 

- versenypálya kijelölés ismerete 

- adókészülékek ismerete 

- értékelő rendszer (sportident, FJWW program) kezelési ismerete 

- segédbírói vizsga esetében vezetőbírói ajánlás 

- legalább két versenyen történt eredményes segítő közreműködés. 

- a versenyek Bíró Bizottságában végzendő feladatok ismerete, egyes részbírók feladatai. 

 

3.2.3 Gyorstávírász szakág 

- megfelelő szintű távírász ismeret: 100 betű/perc vétele 

- alkalmazott technikai eszközök kezelői ismerete 

- az alkalmazott versenyprogramok ismerete 

- egyes verseny részek bírói feladatainak ismerete 

- segédbírói vizsga esetében vezetőbírói ajánlás 

 

3.3 Vizsgáztatók 

A bírói vizsgák vizsgabiztosait a MRASZ Bírói Bizottság jelöli ki. A kijelölésnél egyeztet a 

szervezőkkel, figyelembe veszi a vizsga fokozatát. A vizsgabizottság elnökét a MRASZ Bírói Bizottság 

biztosítja.  

3.4 Jelentkezés a bírói vizsgára 

A bírói vizsgára a jelentkezést a MRASZ Bírói Bizottság részére kell megküldeni, lehetőleg elektronikus 

levélben. A jelentkezés elfogadását követően a jelentkező részére megküldésre kerül a visszaigazolás. 

A MRASZ Bírói Bizottsága meghirdetett bírói beszámolókat, vizsgákat. 

3.5 A vizsga helye 

A vizsga helyét a MRASZ Bírói Bizottság egyetértésével a kérő szerv adja meg. Bírói vizsga bármikor, 

bárhol tartható, ha azzal előzőleg a MRASZ Bírói Bizottság egyetértett. A MRASZ Bírói Bizottság a 

vizsgáztatáshoz szükséges személyi feltételt biztosítja. 

3.6 Bírói vizsga költségei 

- A bírói vizsga költségtérítéses, mely összeg nagyságát a MRASZ Elnöksége határozza meg. A 

résztvevők vizsgadíjait és költségeit a klubok, szervezetek átvállalhatják, és a MRASZ 

számlájára befizethetik. 

- A MRASZ Bírói Bizottsága a MRASZ Elnökségének egyetértésével a költségtérítésről 

eltekinthet. 

- A vizsgát bonyolító vizsgabiztosok költségeit a rendező fedezi. A MRASZ Elnökség illetőleg a 

MRASZ Bírói Bizottság által delegált vizsgabiztosok utazási költségeit a MRASZ fedezi. 
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4. Bírói minősítések odaítélése 
 

4.1. A versenybírói minősítések megadása a MRASZ Bírói Bizottság kizárólagos jogosultsága. 

4.2. A bírói minősítések megadásánál mind az elméleti mind a gyakorlati vizsga eredményét, a 

bírói gyakorlatot, tapasztalatot, aktivitást együttesen kell figyelembe venni. 

4.3. A meglévőnél magasabb bírói minősítés csak akkor adható, ha az elméleti vizsga 

gyakorlati is vizsga sikeres. 

4.4. Abban az esetben, ha az elméleti vagy a gyakorlati vizsga nem éri el az előző pontban leírt 

szintet magasabb minősítés nem adható, de a jelölt megtarthatja addigi minősítését. 

Minősítésének meghagyásáról, visszaminősítéséről, illetve minősítésének elvesztéséről a 

vizsgabiztos dönthet. Visszaminősítés, a minősítés elvesztése esetén a Bírói Bizottságnak a 

döntést írásban kell megindokolni. 

4.5. Ha a vizsgázó nem éri el a meglévő minősítéséhez szükséges elméleti szintet, valamint a 

gyakorlati vizsgája is sikertelen, visszaminősítéséről, illetve minősítésének elvesztéséről a 

vizsgabiztos  javaslatára a MRASZ Bírói Bizottsága dönt. 

 

5. Versenybírók nyilvántartása 
 

5.1 Nyilvántartás rendszere 

A rádióamatőr sportbírókról a MRASZ Bíró Bizottsága nyilvántartást vezet.  

5.2 A versenybírók nyilvántartása. 

A versenybírókkal kapcsolatos feladatok a MRASZ Bírói Bizottság közvetlen hatáskörébe 

tartoznak. Ezzel kapcsolatos minden adatrögzítés a MRASZ Bírói Bizottság feladata. 

A MRASZ Bírói Bizottsága a minősített versenybírók névsorát a MRASZ honlapján közzéteszi, 

valamint a MRASZ titkársága bejegyzi a JÁTÉKVEZETŐI és VERSENYBÍRÓI 

IGAZOLVÁNY-ba. 

5.3 Adatkezelési hozzájárulás 

A MRASZ Versenybíróira törvényi előírásnak megfelelően adatkezelési hozzájárulást adnak, 

melyeket a MRASZ Bírói Bizottság őriz. A minősítés megszűnése illetve a bírói jegyzékből 

történő törlés esetén ezek megsemmisítésre kerülnek. 

 

 

 

Jelen szabályzat, a Magyar Rádióamatőr Szövetség Bírói Bizottság Szervezeti és Működési 

szabályzata a MRASZ Bírói Szabályzat mellékletét képezi, betartása minden MRASZ tagszervezet 

számára kötelező és 2021. január 1. napján lép életbe. 

 


