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1. A MRASZ Bírói Bizottsága. 

A MRASZ Bírói Bizottsága a MRASZ Elnöksége által megbízott testület. Feladatait a MRASZ 

Elnöksége felügyelete mellett és irányításával végzi. Megbízását a MRASZ Elnökségtől kapja, és 

annak tartozik beszámolni tevékenységéről. 

 

1.1 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. 

A Bírói Bizottság működéséért a Bizottság elnöke felelős. 

 

Feladatait az MRASZ Bírói Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 

előírásainak megfelelően végzi. 

 

 

1.2 A MRASZ Bírói Bizottság működési helye: 1037 Budapest, Királyhelmec utca 9. 

       Elérhetősége: biroibiz@mrasz.hu  

 

 

3. A MRASZ versenybírói 

3.1 MRASZ versenybíró lehet minden olyan MRASZ verseny engedéllyel rendelkező személy, aki 

elfogadja a MRASZ szabályzatait, és sikeres bírói vizsgát tesz. 

3.1.1  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. 

3.2 Minősítési fokozatok: 

 

 Alapfokú gyakornok versenybíró (A versenyen megbízott tevékenység 

Versenybíró 

Mester fokozatú versenybíró 

 

 Szakági versenybírók 

- rádióforgalmi versenybíró (RF) 

- gyorstávírász versenybíró (GYT) 

- rádiós tájékozódási futás versenybíró (RTF) 

 

- 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. 
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4. Versenybírók tevékenysége a versenyeken. 

4.1 Versenybírók kijelölése 

- A versenyek bírói bizottságában csak MRASZ Elnökség határozatával minősített 

versenybírók tevékenykedhetnek. Az alapfokú gyakornok versenybírók csak tanácskozási 

joggal rendelkeznek. 

. 

 

4.2 Versenyeken tevékenykedő versenybírókkal szembeni követelmények. 

- A MRASZ által, vagy megbízásából rendezett versenyeken a rendező felkéri, ill. megbízza 

a vezetőbírót, akinek szakági versenybírói minősítéssel kell rendelkeznie. 

- A vezetőbíró feladata a versenyre a bírói testület megszervezése, megjelenésük és 

felkészítésük biztosítása. 

- A versenybírói munkában részt vehetnek az alapfokú gyakornokbírók, és ez képzésük egyik 

szükséges feltételét képezi. 

 

4.3 Bírók központi kijelölése 

- A MRASZ Bírói Bizottságnak jogában áll bármely versenyre központilag magasabb 

minősítésű bírót kijelölni. A kijelölt versenybírók ellátásáról a verseny rendezője köteles 

gondoskodni, ha MRASZ Bírói Bizottság jelölte ki, akkor utazási költségek fedezése a 

MRASZ feladata. 

 

5. Versenybírók kötelességei a versenyek alatt 

- A kijelölt versenybírók kötelesek a verseny megkezdése előtt a rendező szerv kérésének 

megfelelően, időben megjelenni. 

- kötelesek működési területükön gondoskodni a versenyszabályzat maradéktalan 

betartásáról 

- 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 versenybírói bizottságának munkájában.  

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

vendégeknek. 

 

5.1 Versenybírók felelőssége 

A MRASZ versenyein a versenybírók a Szabályzat betartásáért felelősséggel tartoznak. A MRASZ 

Bírói Bizottság a beérkezett jelentések, és a versenyeken tapasztalt tevékenység alapján értékeli a 

versenybírók munkáját. 

 

5.1.1 Eljárás a kötelezettséget nem teljesítő versenybírókkal. 

A versenybírói szabályzat megszegéséért, önkényes intézkedésért, a versenyszabályzat 

megsértéséért, jelentési kötelezettség elmulasztásáért a MRASZ Bírói Bizottsága szankciókat 

alkalmazhat. 

    

5.2 Versenybírók ellenőrzése 

A MRASZ Versenybírói Bizottsága ellenőrizheti a minősített versenybírók versenyeken tanúsított 

tevékenységét, a Szabályzatnak megfelelő bíráskodást. 
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6. Bírói jelentési kötelezettségek.  

 

6.1 Jelentés a versenyről 

 

Minden egyes versenyről a versenyen résztvevő vezetőbírónak jelentést kell készítenie. (1. sz. 

melléklet). A jelentésnek tartalmazni kell: 

- a verseny megnevezését 

- idejét, helyét 

- résztvevők számát 

- bírók nevét, feladatát, minősítési osztályát 

- a versenyen történt eseményeket 

- óvás esetén az óvás indokát és a versenybíróság döntését. 

- rendkívüli eseményeket (pl. baleset, stb.) 

- esetleges sport fegyelemsértést 

- javaslatokat 

- a jelentéseket a MRASZ Bírói Bizottságának kell megküldeni legkésőbb a versenyt 

követő 7. napig. 

 

6.2 Egyéb jelentések 

Minden olyan észrevételről, eseményről, mely a verseny folyamán felmerült, és az bár nem szorosan 

a verseny rendezésével, lebonyolításával kapcsolatos, minden jelenlévő bíró illetőleg MRASZ tag, 

jelentést, javaslatot küldhet a MRASZ Bírói Bizottságának. A jelentésben foglaltakat a bizottság 

megvizsgálja, megtárgyalja, és ha szükséges, a további intézkedésre a javaslatát megteszi a MRASZ 

Elnöksége, vagy a szakág vezetése felé. A javaslattevő, vagy észrevételező felé a bizottság minden 

esetben visszajelzést ad a beadvány sorsáról. 

 

6.3 A jelentéseket lehetőleg elektronikus levélben kell megküldeni. Amennyiben olyan esemény 

történik, amelyek a későbbiekben hatósági, orvosi vagy egyéb intézkedéseket vonhatnak maguk 

után, papír alapon, jegyzőkönyv formájában kell megküldeni. 

 

7. MRASZ Bírói Bizottság, jelentési kötelezettsége. 

 

A MRASZ Bíró Bizottsága évi egy alkalommal beszámoló jelentést készít a MRASZ 

Elnökségének.  

 

8. Bírók képzése, továbbképzése 

 

8.1 Bírók képzése 

 A MRASZ versenybíró képzését a MRASZ Bírói Bizottság irányítja és szervezi.  

     9.1.1 MRASZ Bírói Bizottság feladata 

  - kidolgozza a bíró képzés 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 szakági 

vezetésével. 

  - kijelöli a bírói vizsgák helyét, idejét és a lebonyolító személyeket. 
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8.2  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. A bírói vizsga követelményeit a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 

tartalmazza. 

 

8.2.1 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.  

- Az alapfokú gyakornokok képzése az őket felkérő és versenyeken foglalkoztató országos 

minősítésű vezetőbírók feladata. A gyakorlati képzésüket főleg a versenybíráskodás 

alkalmával kapják. A számonkérés, sikeres szereplés után tesznek a bírók javaslatot a BB 

felé a középfokú versenybírói minősítés megadására.  

- Az mesterfokú bírói minősítéssel rendelkező versenybírók a MRASZ Bírói Bizottságának 

megbízásából továbbképzést tarthatnak.      

 

8.3 A bírói minősítések érvényessége   

 

A minősítéssel rendelkező bírók minősítésének érvényessége 4 (négy) év. A minősítést ennek 

leteltét megelőzően meg kell hosszabbítani.  

 

8.3.1 A versenybíró minősítések meghosszabbítása 

 

A versenybíróknak a minősítés érvényességi idejének lejárta előtt a MRASZ Bírói Bizottság által 

szervezett továbbképzésen kell részt venni a Szabályzat szerint. A továbbképzés zárásaként 

beszámolót kell tenni. Sikeres beszámoló a feltétele a minősítési fokozat megtartásának. Sikertelen 

beszámoló, távolmaradás visszaminősítést eredményezhet. 

A továbbképzés alkalmával magasabb versenybírói minősítés is szerezhető.  

 

8.4 Bírók továbbképzése. 

 

8.4.1 A bírák képzése, továbbképzése 

A minősítéssel rendelkező bírók képzése és továbbképzése a MRASZ Bírói Bizottságának 

a feladata, melyet négyévenként kell megtartani. de szükség esetén rendkívüli továbbképzést 

tarthat. 

  

8.4.1.1 A nemzetközi osztályú minősítéssel rendelkező versenybírók számára is kötelező a 4 

évenkénti illetve a rendkívüli továbbképzéseken való részvétel, amennyiben nem aktív bíró 

nemzetközi versenyeken   Erről információt a szakágvezetők adnak... 

 

8.4.2 Visszaminősítés 

Azokat a versenybírókat, akik továbbképzésen nem vesznek részt, bírói beszámolót, vizsgát 

nem tesznek, versenyeken nem bíráskodnak. a minősítésük érvényességének lejártával törölni 

kell a nyilvántartásból, figyelemmel az Adatvédelmi törvény előírásaira. 

 

8.4.2.1 Versenybíró jegyzékből törlés történhet saját kérelemre is, melyet a MRASZ Bírói 

Bizottsághoz írásban ill. elektronikus levélben kell benyújtani. 
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8.5 Képzések helyszíne 

Képzés, továbbképzés az ország területén bárhol szervezhető, melyet előzőleg meg kell 

hirdetni a MRASZ tagegyesületeinek.  

 

8.6 Képzések, továbbképzések költségei. 

A képzések, továbbképzések költségeit a rendező szerv fedezi, melyhez a résztvevőktől 

hozzájárulást kérhet. 

Ha a MRASZ Bírói Bizottság hivatalból küld képviselőt, előadót a rendezvényre, akkor 

annak költsége a MRASZ-t terheli. 

 

 8.7 Jegyzőkönyv a bíró képzésről, továbbképzésről, vizsgákról, beszámolókról. 

A képzés, továbbképzést, a vizsgát, beszámolót lebonyolító vizsgabizottság vezetőjének az 

írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, azt a MRASZ irattárában rögzíteni (3. sz. melléklet) A 

jegyzőkönyvben szerepeltetni kell: 

  - a képzés megnevezésének 

  - képzés helyének, idejének 

  - a képzés témakörének 

  - az előadók neveinek (minősítésének) 

  - a résztvevő személyek neveinek, előző minősítési fokozatának 

- a vizsgát tevők eredményeit 

 

9. Nyilvántartás 

 

9.1 Nyilvántartás rendszere 

A rádióamatőr sportbírókról a MRASZ Bírói Bizottsága az Adatvédelmi törvényben előírtak 

betartásával nyilvántartást vezet.  

 

9.2 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 bejegyzi a JÁTÉKVEZETŐI és VERSENYBÍRÓI IGAZOLVÁNY-

ba..  

 

9.2.1 A MRASZ Bírói Bizottság szervezésében beszámolt versenybírók nyilvántartása 

 

- A MRASZ Bírói Bizottsága a szervezésében tartott továbbképzéseken, beszámolókon 

résztvevő versenybírókról nyilvántartást vezet, szervezi továbbképzésüket, magasabb 

versenybírói minősítésük megszerzését, illetve visszaminősítését. 

- A MRASZ Bírói Bizottság tárolja a versenybírók által kitöltött adatkezelési 

hozzájárulásokat (4.sz. melléklet). 
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 Vegyes rendelkezések. 

 

1. A Bírói Szabályzat 2021. január 1. napján lép. életbe. 

2. A MRASZ Bírói Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzat a jelen szabályzat 

szerves részét képezi. 

3. 2020. december 31. napi hatállyal az eddigi bírói minősítések érvényüket vesztik. 

4. A folyamatos működés érdekében a korábban jó és hatékony munkát végző 

versenybíróknak a MRASZ Bírói Bizottsága eddigi munkájuk, felkészültségük alapján 

versenybírói minősítéseket ismer el. 

5. A szabályzat betartása minden MRASZ tagszervezet számára kötelező. Rendelkezéseit 

a folyamatban lévő ügyeknél alkalmazni kell 

 

 

A MRASZ Bíró Szabályzat módosított változata a Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnöksége 2020 

december 30. napján hozott határozatával elfogadta és kiadta..  

 

Budapest, 2020. december 30. 

        

 

MRASZ Elnöksége 
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1.sz.melléklet 

BÍRÓI JELENTÉS 

 
Verseny megnevezése:  

 

Verseny ideje:                          Verseny helye: 

 

Résztvevők száma: 

 

Versenyen résztvevő bírók: 

név minősítés funkció  név minősítés funkció  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Versenyen történt események: 

 

⮚ Benyújtott óvások: (óvás indoka, versenybíróság döntése) 

 

 

 

⮚ Rendkívüli események: (baleset, stb.) 

 

 

 

⮚ Sportfegyelem sértés: 

 

 

 

⮚ Versenybírói javaslatok: 

 

 

 

 

Kelt: ……………………., 20…. ……………-n. 

 

 

         ------------------------------ 

          vezetőbíró 

Megküldendő a MRASZ Bírói Bizottsága részére legkésőbb a versenyt követő 7. napig 
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2. sz. melléklet 
 

JEGYZŐKÖNYV, VERSENYBÍRÓI KÉPZÉSRŐL - TOVÁBBKÉPZÉSRŐL 

 
Képzés megnevezése: 

 

Képzés ideje:       Helye: 

 

Témakör: 

 

Képzésben résztvevő előadók: 

Név minősítés előadott témakör megjegyzés 

    

    

    

    

 

 

Résztvevők adatai: 

Név szül. idő, 

hely 

Anyja neve címe minősí

tése 

megjegyzé

s 

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

      

  

 

Melléklet: Vizsgát tevők eredményének jegyzőkönyve 

 

 

Kelt,                               20..  .                          –n. 

 

 

        képzés vezető-vizsgabiztos 
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3.sz.melléklet 

  

  

FELLEBBEZÉS 

  

A ..........................................................................................személy/szervezet képviselője a mai 

napon a MRASZ ............................................szakági versenybizottsága óvást elutasító határozata 

ellen a MRASZ Bírói Bizottságához fellebbezést nyújtok be. 

  

A verseny megnevezése, időpontja: 

  

Kategória: 

  

A fellebbezés indoklás: 

  

  

  

   

Az óvás elutasításának indoka:  

  

  

  

  

 óvást benyújtó neve, funkciója: 

  

Az óvás benyújtásának ide:                                                                                 

   

                                                                                                       aláírás 

 

4.sz.melléklet 
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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott,  …………………………………………………….     kijelentem, hogy a Magyar Rádióamatőr 

Szövetség Alapszabályát, egyéb szabályzatait ismerem, magam részéről elfogadom és magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. Az adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok, hogy nevem és hívójelem a MRASZ honlapján szereplő MRASZ minősített versenybírói 

dokumentumban megjelenjen:   IGEN   NEM  (nem kívánt rész kihúzandó) 

 

A mellékelt MRASZ adatvédelmi szabályzatot (http://www.mrasz.hu/szabalyzatok-

jogszabalyok/adatvedelmi-szabalyzat ) elolvastam és az abban foglaltakat elfogadom, adataim 

kezeléséhez hozzájárulok. 

 
 

………………………………., 20 .………………… hó …..-n 

 

 

 

 

                                                         ………………………………………                                                                                                                                                                                 

                                                       Nyilatkozó                          

 


