
A MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG

SPORTOLÓI NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI

ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöksége az Alapszabályban foglalt jogánál fogva a
Nyilvántartási és Igazolási Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya Rádiómamatőr sportágban (és szakágaiban) – a
versenyszabályzatban, bajnoki rendszerben, minősítési szabályzatban, versenykiírásaiban
és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint – a versenyszerűen sportolóra
(továbbiakban: sportoló), valamint az őt tagsági jogviszonyban foglalkoztató
sportszervezetre (továbbiakban: egyesület) terjed ki.

2. A sportolói nyilvántartás
a) A sportolókról a Magyar Rádióamatőr  Szövetség (továbbiakban Szövetség)
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételt a sportoló és az őt igazoló sportegyesület
együttes írásbeli kérelmére a szövetségi iroda végzi.
b) Rádióamatőr versenyen csak az a sportoló kaphat rangsoroló ( minősítő ) pontokat, aki a
jelen szabályzatban leírtak szerint versenyengedélyt kapott A versenyengedélyt a
szövetség évente adja ki.
c) Az éves versenyengedély (tagsági viszony) egy naptári éven belül, illetve egyesület
változtatásig érvényes.

3. Versenyengedély kiadása
a)  Egy sportoló részére egyszerre csak egy éves versenyengedély adható ki.

b) Éves versenyengedély-kérelmet a tagegyesület nyújthat be, a Szövetség számára
elektronikus formában az 1. sz. mellékleten:  “SZ” lap

Az éves versenyengedély kiadásának előfeltétele a nyilvántartásba vétel, (amennyiben a
versenyző még nem szerepel a nyilvántartásban) szükséges adatok megadása, mely
szintén elektronikus úton történik.
c) Az éves versenyengedély-kérelem vonatkozhat:

- új versenyengedélyre, amennyiben a sportolónak az adott évben, vagy az előző
évben nem volt versenyengedélye,

- versenyengedély-meghosszabbításra, amennyiben a sportolónak az előző évben
ugyanannál az egyesületnél volt versenyengedélye, mint amelyik a
meghosszabbítást kéri,

- átigazolásra, amennyiben a sportoló utolsó érvényes versenyengedélye az adott
naptári évben vagy az azt megelőző évben más egyesülethez szólt.



d) Az éves versenyengedély meghosszabbítása november 1 és november 30 között történik.
Egyedi esetben lehetőség van a versenyévad alatt is a versenyengedély
meghosszabbítására. Új versenyengedély az év bármely szakában kérhető de a díjat a
teljes naptári évre meg kell fizetni.

e) A jóváhagyott versenyengedélyeket a szövetségi iroda visszaigazolja

4. Díjfizetés
A versenyengedély kiadása díjfizetés ellenében történik, melynek mértékét az
adott évre elfogadott szövetségi tagdíj határozat tartalmazza.
a) Az éves versenyengedély díját a szövetségi iroda szedi be a kérelmező
tagegyesülettől.

5. Átigazolás
a) Ha a sportoló sportegyesületi tagsági viszonya megváltozik, az éves versenyengedély
érvényét veszti. Az új sportegyesületnek és a sportolónak új versenyengedélyt kell kérni.
b) Amennyiben a sportoló az adott naptári évben vagy az azt megelőző évben más
egyesület versenyzőjeként kapott éves versenyengedélyt, akkor átigazolás történik.
c) Átigazolás, illetve átigazoláshoz kapcsolódó új éves versenyengedély kérelem beadása
és elbírálása csak a hivatalos átigazolási időszakokban történhet.
d) Év közbeni átigazolás esetén szükséges mindkét egyesület jóvágyása.
e) Átigazolási időszakban nem szükséges a régi egyesület jóváhagyása.

6. Átigazolási időszakok
Minden év november 1-től november 31-ig.

7. Sportegyesület vagy szakosztály megszűnése
a) A sportegyesület vagy a szakosztály megszűnése esetén a sportoló azonnal leigazolható
bármely más sportegyesületbe.
b)  Valamennyi átvett sportoló éves versenyengedélye folyamatos.

1. sz melléklet:
Nyomtatvány igazoláshoz és átigazoláshoz - “SZ”-lap

A szabályzatot az elnökség jóváhagyta: 2019. november 8-n.
A szabályzat 2020. január 1-én lép hatályba.



„ SZ”
R E G I S Z T R Á C I Ó S A D A T L A P

természetes személy részére
- tagegyesület tagjának bejelentése

Tagegyesület neve: ……………………………….………………...

- adatváltozás                                    Új Tagegyesület neve:……………………………………………….
- kilépés a szövetségből, illetve a tagegyesületi tagság megszűnése
- átigazolás
 (a kívánt rész aláhúzandó)
A személy adatai:

Név: ………………………………………………………………………………………………………………

Leánykori név: …………………………………………………………………………….…………………...

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..

Születési év, hó, nap: …………………………….. Hely: ………………………………………………...

Telefon:......................................................................................

E-mail cím:................................................................................

Adóengedély vagy vizsgafokozata : …………………………

Megfigyelő száma: ……………………………………………

Megyei QSL ügyintéző (ahova a tagszervezet bejelentett tagja a QSL lapokat kéri:…...…………………..

QSL forgalomhoz bejelentett hívójelek:

❏ 1. Hívójel: …………………………………. bejelent töröl
❏ 2. Hívójel: ………………………………… bejelent töröl
❏ 3. Hívójel: ………………………………… bejelent töröl

NYILATKOZAT:
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 tagok listájában
megjelenjen: IGEN   NEM  (nem kívánt rész kihúzandó)
A mellékelt MRASZ adatvédelmi szabályzatot ( http://www.mrasz.hu/component/content/article?id=673
) elolvastam és az abban foglaltakat elfogadom, adataim kezeléséhez hozzájárulok.

………………………………., 20 .………………… hó …..-n
……………………………………

kérelmező

A TAGEGYESÜLET NYILATKOZATA
A fenti adatokkal kérjük a megjelölt művelet elvégzését.

………………………………., 20...………………… hó …..-n
……………………………….

egyesület vezetője

http://www.mrasz.hu/component/content/article?id=673

