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1. MINŐSÍTÉS 

Minősítést szerezhet a Magyar Rádióamatőr Szövetség (továbbiakban: MRASZ) érvényes 

versenyengedéllyel rendelkező tagja aki a mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken a különböző 

szintű minősítésekhez szükséges minősítési pontszámokat megszerezte, vagy az 1.4.5. pontban leírtak 

szerinti kiemelkedő nemzetközi eredményt ért el. 

1.1. Minősítő versenyek: 

 
1.1.1. Rövidhullámú minősítő versenyeket, azok kategóriáiban szerezhető pontszámokat és a 

minőségi szorzószámokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.1.2. Ultrarövid-hullámú minősítő versenyeket, azok kategóriáiban szerezhető pontszámokat és 

minőségi szorzószámokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

1.1.3. Az ifjúsági rádióforgalmi minősítő szintekhez beszámítható további versenyeket, és az 

azokon megszerezhető pontszámokat és szorzószámokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
1.2. Minősítési szintek rövidhullámon: 

 
1.2.1. I. osztályú rövidhullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt az 1. sz. mellékletben 

feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 400 minősítési pont, illetve a 

Rádióforgalmi minősítési szabályzatban feltüntetett egyéb előírások teljesítése alapján. 

1.2.2. II. osztályú rövidhullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt az 1. sz. mellékletben 

feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 250 minősítési pont teljesítése alapján. 

1.2.3. III. osztályú rövidhullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt az 1. sz. mellékletben 

feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 150 minősítési pont teljesítése alapján. 

1.2.4. Aranyjelvényes ifjúsági rádióforgalmi szint illeti meg a 21 év alatti versenyzőt az 1. sz. és 3. 

sz. mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 200 minősítési pont 

teljesítése alapján. 

1.2.5. Ezüstjelvényes ifjúsági rádióforgalmi szint illeti meg 21 év alatti versenyzőt az 1. sz. és  

3. sz. mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 150 minősítési pont 

teljesítése alapján. 

1.2.6. Bronzjelvényes ifjúsági rádióforgalmi szint illeti meg a 21 év alatti versenyzőt az 1. sz. és 3. 

sz. mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 100 minősítési pont 

teljesítése alapján. 

 
1.3. Minősítési szintek ultrarövid-hullámon: 

 
1.3.1. I. osztályú ultrarövid-hullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 2. sz. 

mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 400 minősítési pont, illetve 

a Rádióforgalmi minősítési szabályzatban feltüntetett egyéb előírások teljesítése alapján. 

1.3.2. II. osztályú ultrarövid-hullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 2. sz. 

mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 250 minősítési pont 

teljesítése alapján. 

1.3.3. III. osztályú ultrarövid-hullámú rádióforgalmi szint illeti meg a versenyzőt, a 2. sz. 

mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 150 minősítési pont 

teljesítése alapján. 
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1.3.4. Aranyjelvényes ifjúsági ultrarövid-hullámú rádióforgalmi szint illeti meg a 21 év alatti 

versenyzőt az 2. sz. és 3. sz. mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 

200 minősítési pont teljesítése alapján. 

1.3.5. Ezüstjelvényes ifjúsági rádióforgalmi szint illeti meg a 21 év alatti versenyzőt az 2. sz. és 

3. sz. mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 150 minősítési pont 

teljesítése alapján. 

1.3.6. Bronzjelvényes ifjúsági rádióforgalmi szint illeti meg a 21 év alatti versenyzőt az 2. sz. és 3. 

sz. mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken elért legalább 100 minősítési pont 

teljesítése alapján. 

 

1.4. A minősítési pontszám kiszámítása: 

 
1.4.1. A számítás alapja: az adott minősítő versenyen a mellékletek kategóriáiban a legjobb 

magyar állomás eredményéhez - nem a versenyen elért helyezését, hanem a versenyen 

elért pontszámát alapul véve - viszonyítjuk százalékos arányban a többiek eredményét. 

1.4.2. Az egykezelős és a 6 órás kategória minősítési pont számítás szempontjából egy 

kategóriának minősül. 

1.4.3. Többkezelős kategóriában a csapat valamennyi tagjának külön-külön jár a minősítő pont. 

1.4.4. A minősítési pontszám kiszámítása egykezelős és többkezelős állomások esetén: az adott 

minősítő versenyen, kategóriánként Magyarországról a legmagasabb pontszámot elért 

magyar állomás az adott minősítő versenyen szerezhető maximális pontszáma szorozva a 

versenyhez tartozó minőségi szorzóval. (100 pont X minőségi szorzó). A többi résztvevő 

ehhez viszonyítva, az elért pontszáma alapján százalékos arányban kevesebb pontszámot 

kap. 

1.4.5. A Rövidhullámú Világbajnokságon kategóriától és teljesítménytől függetlenül elért I-VIII. 

helyezés és a Rövidhullámú Európabajnokságon elért I-VI. helyezés esetén a versenyzőnek 

az elért minősítési pontszámától függetlenül "I. osztályú" minősítés jár. 

1.4.6. A sportminősítés feltétele, hogy a versenyző az elmúlt 3 évből legalább egyszer részt 

vegyen a szakág Országos Bajnokságán amikor legalább 15 minősítési pontot ér el. 

 
1.5. Többkezelős csapatok: 

 
1.5.1. Tagjai: minősítés szempontjából egy többkezelős csapat tagja csak olyan személy lehet, aki 

annak a tagegyesületnek az igazolt versenyzője, amelyhez a csapat tartozik. 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 

MRASZ titkárságot, 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. 

1.6. Versenyzés, vendégjog szempontjából a MRASZ HQ állomása az IARU HF World 

Championship versenyen válogatott csapatnak minősül. Válogatott  versenyzőnek minősül 

a WRTC-n résztvevő versenyző is. Csapattagjai az egy versenyen maximálisan szerezhető 

minősítési pontszámot (200 pont) kapják. 
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1.6.1.  A Nemzeti Válogatott Csapat tagjai: a válogatott keret tagjaira minden esetben a 

szövetségi kapitány és a sportokat felügyelő alelnök tesz javaslatot a MRASZ elnökségének. 

1.6.2. Létszámok (minősítés szempontjából): 

a) A nemzeti válogatott létszáma a Rövidhullámú világbajnokságon (IARU HF CH) maximum 

36 fő; 

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. 

1.7. A minősítési pontok összevonása: 

Az egykezelős és többkezelős kategóriákban szerzett minősítési pontok összevonása 

engedélyezett. 

1.8. A minősítési szint számolása: 

A minősítéseket a szakágvezetők vagy az arra kijelölt bizottság készíti el és hozza 

nyilvánosságra legkésőbb december 15-ig. A tagegyesületek és a versenyzők 15 napon 

belül tehetnek észrevételt annak tartalmát illetően 

 

2. "AZ ÉV RÁDIÓFORGALMI VERSENYZŐJE" cím: 

2.1.1. "Az Év rövidhullámú egyéni rádióforgalmi versenyzője" 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 minősítő versenyeken az egykezelős eredményeinek az 

összege a legmagasabb. 

2.1.2. "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 minősítő versenyeken az összesítésben 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!). 

2.1.3. "Az Év ultrarövid-hullámú, egyéni rádióforgalmi versenyzője" 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 minősítő versenyeken az egykezelős 

eredményinek összege a legmagasabb. 

2.1.4. "Az Év ultrarövid-hullámú 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 

2. sz. mellékletben feltüntetett minősítő versenyeken a legtöbb minősítési pontszámot 
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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!). 

2.1.5. 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 versenyeken szerzett jobb helyezés a 

felsorolt rendben. 

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

felsorolt rendben. 

2.1.6. "Az Év rövidhullámú egyéni rádióforgalmi versenyzője " Az Év ultrarövid-hullámú, egyéni 

rádióforgalmi versenyzője" cím elnyeréséhez csak egyéni versenyeredmények érvényesek. 

Pontegyenlőség esetén a következő szabályt kell alkalmazni. 

Rövidhullám esetében: RH-OB, HA-DX, IARU-HF, EUHFC, versenyeken szerzett jobb 

helyezés a felsorolt rendben. 

Ultrarövid-hullám esetében: HA-VHF, Magyar Kupa, URH-OB,-n szerzett jobb helyezés a 

felsorolt rendben. 

2.1.7. A cím elnyeréséhez szükséges pontszámítást a MRASZ elnöksége által kijelölt 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. 

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

2.3. A díjak átadása: minden évben a MRASZ Gálán történik. 
 
 

3. Kiegészítő rendelkezések 

 
3.1. A versenyekről jogerősen kizárt versenyzők és csapatok a tárgyévben és az azt követő 

évben nem szerezhetnek minősítési pontot és nem választhatók Év Sportolója és Év 

Csapata címre. Ha az adott verseny eredménye a következő évben érvényes, akkor onnan 

kell a 2 évet számítani. 

3.2. Többkezelős csapat esetén vagy kollektív állomásról történt vétség esetén az adott állomás 

felelős kezelőjére is ki kell terjeszteni a szankciót. 

3.3. 6 éven belül visszatérő szabályszegés esetén ez az eltiltás 3 év. 
 
 
 

Érvényes: 2022. február 1.-től 
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1. sz. melléklet 

Minősítő versenyek rövidhullámon 
 
 
 

Verseny Értékelési Kategóriák 
Elérhető max. 

pontszám 
Minőségi 

szorzó 
Szerezhető 
összes pont 

KÉRELEM ÉVE 

RH-OB Minden kategória külön 100 2 200 

HA-DX All Band HP CW, SSB, MIX külön 100 2 200 

 SO3BAND 100 2 200 

 All Band LP CW, SSB, MIX külön 100 1.5 150 

 MO 100 2 200 

 Single band külön, 100 1 100 

 QRP 100 1 100 

Russian DX SOAB-MIX HP és SOSB HP együtt 100 1 100 

 SOAB-CW 100 1 100 

 SOAB-SSB 100 1 100 

 SOAB-MIX LP 100 0.8 80 

 SOAB-CW LP 100 0.8 80 

 SOAB-SSB LP 100 0.8 80 
 MOST 100 1 100 

 MO2T 100 1 100 

CQWWWPX SSB és 
CW fordulók 

SOAB HP és SOSB HP assisted és 
non-assisted együtt 

 
100 

 
1 

 
100 

 SOAB LP és SOSB LP assisted és 
non-assisted együtt 

 
100 

 
0.8 

 
80 

 MOST HP-LP együtt 100 1 100 

 MO2T 100 1 100 

IARU HF World 
Championship 

Minden kategória HP 100 2 200 

 Minden kategória LP 100 1.5 150 

 Minden kategória QRP 100 1 100 

 MS 100 2 200 

EUHFC HP CW, SSB, MIX kategóriánként 100 2 200 

 LP CW, SSB, MIX kategóriánként 100 1 100 

ELŐZŐ ÉV 

CQWWDX SSB és CW 
fordulók 

SOAB HP és SOSB HP assisted és 
non-assisted együtt 

 
100 

 
1 

 
100 

 SOAB LP és SOSB LP assisted és 
non-assisted együtt 

 
100 

 
0.8 

 
80 

 MOST HP-LP együtt 100 1 100 

 MO2T 100 1 100 
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2. sz. melléklet 

Minősítő versenyek URH-n 
 
 

 
 

Verseny 
 

Idő 
Elérhető 

maximális 
pontszám 

Minőségi 
szorzószám 

Szerezhető 
összes 

pontszám 
 

HAZAI 

URH-OB  

 
kérelem éve 

100 2 200 

HA VHF,UHF SHF 100 2 200 

Magyar Kupa 100 2 200 

 

NEMZEKÖZI 

Alpok Adria VHF 
 
 
 
 
 
 

előző év 

100 1 100 

Alpok Adria UHF 100 1 100 

IARU R1 VHF 100 1 100 

IARU R1 UHF/SHF 100 0,5 50 

Marcon Memorial 100 1 100 

 
 

A hazai és nemzetközi versenyeken a pontszámítás teljesítménytől függetlenül egy kategóriában 

történik. 



Magyar Rádióamatőr Szövetség Rádióforgalmi Minősítési Szabályzat 
 

3. számú melléklet 
 
 

Minősítő versenyek ifjúsági versenyzőknek 
 

Verseny Idő 
Elérhető 

maximális 
pontszám 

Minőségi 
szorzószám 

Szerezhető 
összes 

pontszám 

HAZAI 

Március 15-i ifjúsági verseny RH/URH kérelem 
éve 

100 1 100 

Október 23-i ifjúsági verseny RH/URH 100 1 100 

NEMZETKÖZI 

World Radio Day RH/URH 

kérelem 

éve 

100 1 100 

YOTA contest (május) 100 1 100 

YOTA contest (július) 100 1 100 

YOTA contest (december) előző év 100 1 100 

 
A fenti versenyeken kizárólag az ifjúsági kategóriákban induló 21 év alatti versenyzők szerezhetnek 
kategóriánként minősítő pontot. 

 


