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Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 

 

Herczeg Lajos főtitkár úr 

 

 

 

Tisztelt Főtitkár úr! 

 

 

Kérésedre a Sportbírói Bizottság 2016. évi beszámolóját elkészítettem. 

A beszámoló tartalmi elemei: 

1. A Sportbírói Bizottság (SBB) 2016. évi célkitűzéseinek ismertetése 

2. A Sportbírói Bizottság munkatervének végrehajtása 

3. Nemzetközi eseményeken való részvétel 

4. Költségvetési helyzet, pénzügyi gazdasági értékelés 

5. 2017.évi célkitűzések 

 

1. A Sportbírói Bizottság 2016. évi célkitűzésének ismertetése (a célkitűzések 

leírásának végén vastaggal szedetten a célkitűzés megvalósítása látható) 
- A sportbírói költségtérítések időben történő kifizetése miatt javasoljuk a rendezők felé a 

kaució vagy egyéb visszafizetések megszigorítását. Nem tudunk jelentős kifizetési 

elmaradásról. 

- A sportbírói licence díjak emelését tervezzük. Megtörtént. 

- A külföldi munkavégzés koordinálásával a magyar sportszakmai hozzáértést erősítjük, 

motivációként a bírók számára is. Változatlanul jelentős a sportbírók külföldi részvétele. 

- a sportbírók rendezvények utáni minősítésének nem mindig a valóságot mutatják a 

versenyigazgatói jelentések, pontosítását figyelemmel kísérjük. Időszakonként az SBB 

üléseken és a jelentések leadása után egyeztetés történt a versenyigazgatókkal. 

- vidéki bírók megtartása: több versenyen való részvételi lehetőség, bírói díj emelése, bírói 

költségtérítések időben történő kifizetése. A célok megvalósultak, de a bírói létszám 

gyakorlatilag nem mutat jelentős változást.  

- A sportbírói honlap jelentkezési rendszerének átalakítása a versenyigazgatók sportbírói 

értékelésének egyszerűsítése. Csak az előkészületeket tesszük meg a 2017-es bevezetésre. A 

szövetség elnökségének segítségével a www.sportbiro.hu honlap fejlesztése elindult. 

- A sportbírói honlapon az e-learning képzési rendszerre történő előkészületek megtétele. Az 

anyagi lehetőségek hiánya miatt ez nem valósult meg, de a honlap fejlesztésének 

befejezése után ismételten célul tűzzük ki. 

 

 

2.A Sportbírói Bizottság munkatervének végrehajtása 

 

A Bizottság havi rendszerességgel tartja meg üléseit, melyről előzetesen a Sporttanácsot és a 

Szövetség titkárságát is értesti. 

 

http://www.sportbiro.hu/
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A Bizottság tagjai üzemeltetik a www.sportbiro.hu honlapot, híreket szerkesztenek, a 

sportbírói jelentkezéseket (továbbképzések, rendezvények) kezelik, a versenyigazgatói 

jelentésekben szereplő értékeléseket viszik be a rendszerbe. A honlap továbbfejlesztése 

szerepel a 2016-os év célkitűzései között, de reálisan az új honlap beindítása csak 2017-ben 

várható. 

 

Oktatási feladatok: 

A sportbírói továbbképzések szervezése a tárgyévet megelőző év októberében kezdődik és a 

tárgyév áprilisáig tart.  

 

2014-2015-2016-ban sikeres vizsgát tett sportbírók területi eloszlása:  

 

 

Budapest 436 

Dömsöd 5 

Eger 14 

Győr 26 

Kecskemét 11 

Miskolc 51 

Nagydobos 6 

Ostffyasszonyfa 58 

Pécs 65 

Salgótarján 26 

Szombathely 22 

Tatabánya 10 

Vác 23 

Veszprém 104 

Összesen 857 

 

435 

5 

13 

39 

10 

57 

6 

57 

59 

25 

19 

3 

17 

88 

833 

 

437 

5 

10 

28 

9 

57 

7 

50 

85 

28 

20 

8 

14 

89 

847 

 

A sportbírói létszám a három év létszám adataiban alig mutat változást. Összességében 

megállapítható, hogy a „régi” sportbírók létszáma csökkent, míg az új bírói képzéseknek 

köszönhetően összességében kis mértékben változott csak a létszám. 

http://www.sportbiro.hu/
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Szakágan-
kénti vizsgák 

2014-ben 
(ebben az új 
bíró vizsgát 

tett 
sportbírók is 
szerepelnek): 

Szakágan-
kénti vizsgák 

2015-ben 
(ebben az új 
bíró vizsgát 

tett 
sportbírók is 
szerepelnek): 

Szakágan-
kénti vizsgák 

2016-ban 
(ebben az új 
bíró vizsgát 

tett 
sportbírók is 
szerepelnek): 

szakágan-
kénti 

vizsgák 
változása % 
(2015-2016) 

Szakág Fő Fő Fő   

Drag és Drift 161 142 145 2,11% 

Gokart 190 159 164 3,14% 

Gyorsasági 604 591 607 2,71% 

Off-Road 215 203 201 -0,99% 

Rallye 477 467 478 2,36% 

Tereprally 218 203 224 10,34% 

Szlalom 194 193 206 6,74% 

Versenyigazgatói 
és részlegvetői 

53 59 76 
28,81% 

Gyalogos 
beavatkozó 

248 
(kiegészítő 

képzés, 
alapképzés a 

gyorsasági 
szakágnál) 

297 
(kiegészítő 

képzés, 
alapképzés a 

gyorsasági 
szakágnál) 

269 
(kiegészítő 

képzés, 
alapképzés a 

gyorsasági 
szakágnál) -9,43% 

Összesen: 2360 2317 2370 2,29% 

 

2016-ben 2370 tesztlapot töltöttek ki a sportbírók a különböző szakágakban az ország 11 

városában. 

 

Új bírói képzések Budapesten (47 fő), Miskolcon (11 fő) és Pécsen (24 fő) kerültek 

meghirdetésre. Sajnálatos módon évente vannak olyan helyszínek ahol a ráfordított költségek 

töredéke nem fedezhető a képzési díjakból. (2016-ban pl. Miskolc) 

 

3. Nemzetközi eseményeken való részvétel 

 

A sportbírói csapat minden szerénység nélkül megállapíthatta, hogy a külföldi részvétel 

alkalmával jól felkészítve és felkészülve mérették meg magukat a rendezvényeken. A 

kialakult sportbírói kapcsolatoknak köszönhetően évek óta gyakorlatilag nem változik a 

külföldi részvétel létszáma. 

 
4. Költségvetési helyzet, pénzügyi gazdasági értékelés 

Bevételek: A 2016 évi tervezett bevétel (nettó, a továbbiakban minden számnál) 3.500.000 Ft volt, 

melyet a 3.696.913 Ft-ra teljesítettek a sportbírók. A többletbevétel a megemelt továbbképzési és új 

bírói képzés díjakból adódott. 

Kiadások: A kiadások a tervezetthez képest is módosultak olyan mértékben, ahogyan a bevételi 

oldalon az említett új bírói képzéseknél a kiadások felmerültek. Mivel a bevételek 70,0 %-a volt 

felhasználható, így az eredeti tervezett költségvetésnél 2.450.000 Ft lett volna a felhasználható kiadás, 

de mivel többletbevételre tettünk szert, így 2.587.839 Ft volt a bevételekhez igazított módosított 

kiadási keret. A kiadások összege: 2.761.397 Ft, a túllépés 173.557 Ft. valamint, mintegy 200.000 Ft 

ki nem fizetett számla.  
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A bevételek (sportbírói befizetések!) –az év elején megemelt továbbképzési díjak ellenére- sem 

fedezték a kiadásokat (döntően a sportbírói oktatáshoz kapcsolódóak) így az Elnökség segítségére 

lenne szükség, hogy a kiadásokat fedezni lehessen. Ez most már évek óta megismétlődő probléma és 

addig nem is fog megszűnni, míg a továbbképzéseket e-learning módon nem lehetséges megvalósítani. 

További jelentős sportbírói hozzájárulás/továbbképzési díj emelést megvalósítani a létszám jelentős 

elvesztése nélkül nem lehetséges! 

 

 

5. 2017.évi célkitűzések 

 

- A sportbírói költségtérítések időben történő kifizetése miatt javasoljuk a Sporttanácsnak azon 

szabály betartatását, hogy a rendezők felé a kaució vagy egyéb visszafizetések megszigorításra 

kerüljenek. 

- A költségvetési keretek szűkössége miatt a sportbírói licence díjak emelését tervezzük. 

- A külföldi munkavégzés koordinálásával a magyar sportszakmai hozzáértést erősítjük, 

motivációként a bírók számára is.  

- a sportbírók rendezvények utáni minősítésének elvégzését is egyszerűsíteni szükséges  az 

esetleges új honlap funkció beépítésével.   

- A sportbírói honlap jelentkezési rendszerének átalakítása a versenyigazgatók sportbírói 

értékelésének egyszerűsítése. Az új honlap elindítása 2017 évben várható. 

- A sportbírói honlapon az e-learning képzési rendszerre történő előkészületek megtétele. Több 

okból is indokolt lenne, ezzel egyrészt költségeket takarítanánk meg (egyes vidéki utak 

költségeinek csökkentése), másrészt korszerűsíthetnénk az oktatási rendszerünket. A szoftver 

fejlesztéséhez a szövetség anyagi hozzájárulása szükséges. 

- A sportbírói honlap fejlesztése szükséges, az MNASZ e-ügyviteli rendszeréhez való 

csatlakozás miatt is.  

- A gyalogos beavatkozói képzés átgondolása, gyakorlati képzéssé minősítése. Indokolt lenne 

minden zárt pályás rendezvényen részt vevők időszakos képzése is. Ezt a SBB csak saját 

forrásból nem tudja finanszírozni, ehhez szövetségi támogatás is szükséges.  

Budapest, 2016.11.21. 

Pintér Kálmán SBB vezető 


