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Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 

 

Herczeg Lajos főtitkár úr 

 

 

 
Tisztelt Főtitkár úr! 

 

 

Kérésedre a Sportbírói Bizottság 2018. évi beszámolóját elkészítettem. 

A beszámoló tartalmi elemei: 

1. A Sportbírói Bizottság (SBB) 2018. évi célkitűzéseinek ismertetése, azok megvalósulása 

2. A Sportbírói Bizottság munkatervének végrehajtása 

3. Nemzetközi eseményeken való részvétel 

4. Költségvetési helyzet, pénzügyi gazdasági értékelés 

5. 2019.évi célkitűzések 

 

1. Az SBB 2018. évi célkitűzésének ismertetése, azok megvalósulása 

 
- A sportbírói költségtérítések időben történő kifizetése miatt javasoltuk, hogy a rendezők felé a 

kaució vagy egyéb visszafizetések megszigorításra kerüljenek. A kauciók visszafizetése előtt a 

Titkárság megkérdezte a Bizottság vezetőjét. 

- Szükségesnek tartjuk az SBB üléseinkről készült emlékeztetőkben felsorolt javaslatainkra, 

hogy visszajelzést kapjunk. Fontos lenne a pl. hogy a versenykiírásokat időben kapja meg a 

Bizottság vezetője, ez időnként a rendező által késve a szövetségbe küldött kiírások miatt nem 

teljesült. 

- A külföldi munkavégzés koordinálásával a magyar sportszakmai hozzáértést erősítjük, 

motivációként a kezdő sportbírók számára is. Ismételten kiemelkedően magas volt az ezévi 

sportbírói részvétel a világ különböző részén tartott eseményeken. Kár, hogy ezen a 

részvételek csak személyes sportbírói kapcsolatokon keresztül épülnek ki. 

- A sportbírói honlap jelentkezési rendszerének átalakítása, a versenyigazgatók sportbírói 

értékelésének egyszerűsítése kívánatos lenne. Sajnos az új honlap elindítása nem sikerült. 

Szükségesnek látjuk, hogy 2019 évben megvalósuljon, hiszen az eügyvitellel történő 

szorosabb kapcsolódást fontosnak ítéljük.  

- A sportbírói honlapon az e-learning képzési rendszerre történő előkészületek megtételét 

fontosnak ítéljük. Több okból is indokoltnak tartjuk, ezzel egyrészt költségeket takarítanánk 

meg a jövőben (egyes vidéki utak költségeinek csökkentése), másrészt korszerűsíthetnénk az 

oktatási rendszerünket. A szoftver fejlesztéséhez a költségeket a szövetség elnöksége 

átvállalta, a sportbírói szabályismereti tesztek kitöltésére elkészült a program, az első tesztelési 

időszak is sikeresen lezárult. 

- Az összes fehér színű sportbírói mellény cseréje indokolt a nemzetközi trendek, elvárások 

miatt. Az Elnökség pénzügyi támogatásával, elkészült 300 narancssárga színű új típusú 

sportbírói mellény. 

- A gyalogos beavatkozói képzés átgondolása, az összes sportbíró gyakorlati képzéssé 

minősítése indokolt. Az Elnökségi pénzügyi támogatással az új sportbírók és a gyalogos 
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beavatkozóként dolgozó sportbírók gyakorlati képzésén részt vevők utazási költségéhez 

hozzájárult. Indokolt lenne több szakágfajtában dolgozó sportbírók gyakorlati képzése is. 

- Az SBB 2018 elején kétfajta díjnövekedést javasolt: a költségtérítési órabér 10 %-os emelését, 

illetve a több bírót irányító vezetők pótlékának engedélyezését. A költségtérítési órabér 

emelkedése 2018 évben nem valósult meg, de az irányító sportbírók pótlékát az Elnökség 

jóváhagyta. 

 

2. A Sportbírói Bizottság munkatervének végrehajtása 

 

A Bizottság havi-kéthavi rendszerességgel tartja meg üléseit, melyről előzetesen az Elnököt, a 

Sporttanácsot és a Szövetség titkárságát is értesti. 

 

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 2016-2017-2018-as év 

célkitűzései között, de az új honlap beindítása még nem történt meg. Ez nem az SBB-n múlik. 

 

Sajnálatos módon nem mindig megfelelő a kommunikáció a szövetség titkársága, sporttanácsa, 

elnöksége és az SBB között. Ez idáig a rendszeresen tartott üléseink emlékeztetőjében szereplő 

felvetésekre időnként nem történik reakció. 

 

A Bizottság vezetője egy Elnökségi ülésre kapott meghívót, amikor a 2019 évi javasolt díjtételekről és 

a Sportbírói Működési Kódex 2019-es változtatási témákról volt szó. 

 

Oktatási feladatok: 

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

áprilisáig tart.  

 

2014-2015-2016-2017-2018-ban sikeres vizsgát tett sportbírók területi eloszlása:  

 

Budapest 436 435 437 420 423 

Dömsöd 5 5 5 0 0 

Eger 14 13 10 7 17 

Győr 26 39 28 21 34 

Kecskemét 11 10 9 10 8 

Miskolc 51 57 57 69 65 

Nagydobos 6 6 7 7 5 

Ostffyasszonyfa 58 57 50 47 38 

Pécs 65 59 85 79 94 

Salgótarján 26 25 28 25 24 

Szombathely 22 19 20 18 15 

Tatabánya 10 3 8 9 4 

Vác 23 17 14 11 6 

Veszprém 104 88 89 118 94 

Összesen 857 833 847 841 827 

 

http://www.sportbiro.hu/
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A sportbírói létszám az öt év létszám adataiban alig mutat változást. Összességében megállapítható, 

hogy a „régi” sportbírók létszáma jelentősen csökkent, míg az új bírói képzéseknek (Miskolc, Győr, 

Pécs, Budapest) köszönhetően összességében kis mértékben változott csak a létszám. 

 

A szakáganként elvégzett továbbképzések száma: 

 

Szakág 

Szakágankénti 
vizsgák 2014-ben 
(ebben az új bírói 

vizsgát tett 
sportbírók is 
szerepelnek):  

Szakágankénti 
vizsgák 2015-ben 

(ebben az új 
bírói vizsgát tett 

sportbírók is 
szerepelnek):  

Szakágankénti 
vizsgák 2016-ban 

(ebben az új 
bírói vizsgát tett 

sportbírók is 
szerepelnek):  

Szakágankénti 
vizsgák 2017-ben 
(ebben az új bírói 

vizsgát tett 
sportbírók is 
szerepelnek):  

Szakágankénti 
vizsgák 2018-ban 
(ebben az új bírói 

vizsgát tett 
sportbírók is 
szerepelnek):  

szakágankénti 
vizsgák változása % 

(2017-2018)  

Fő Fő Fő Fő Fő   

Drag és Drift  161 142 145 167 157 -5,99% 

Gokart 190 159 164 160 147 -8,13% 

Gyorsasági  604 591 607 571 558 -2,28% 

Off-Road 215 203 201 216 206 -4,63% 

Rallye 477 467 478 489 494 1,02% 

Tereprally 218 203 224 222 230 3,60% 

Szlalom 194 193 206 183 199 8,74% 

Versenyigazgatói és 
részlegvezetői  

53 59 76 78 86 10,26% 

Gyalogos 
beavatkozó 

248 (kiegészítő 
képzés, alapképzés 

a gyorsasági 
szakágnál)   

297 (kiegészítő 
képzés, 

alapképzés a 
gyorsasági 
szakágnál) 

269 (kiegészítő 
képzés, 

alapképzés a 
gyorsasági 
szakágnál) 

264 (kiegészítő 
képzés, alapképzés a 
gyorsasági szakágnál) 

272 (kiegészítő 
képzés, alapképzés 

a gyorsasági 
szakágnál) 

3,03% 

Összesen:  2 360 2317 2370 2350 2077 -11,62% 

 

 

Új bírói képzések: 

 

Új bírói 
tanfolyamok 

Jelentkezők 
száma 

Sikeres vizsga 
Sikertelen 

vizsga 

Budapest  56 52 4 

Miskolc 11 10 1 

Pécs 22 22 0 

Győr 14 12 2 

Összesen:    96   

 

 

Sajnálatos módon évente vannak olyan helyszínek ahol a ráfordított költségek töredéke nem fedezhető 

a képzési díjakból. Ilyen volt 2017-ben Pécs, 2018-ban Miskolc, Győr, ahol jelentős ráfizetéssel 

zajlottak a tanfolyamok. 

 

3. Nemzetközi eseményeken való részvétel 

 

A kialakult sportbírói kapcsolatoknak köszönhetően évek óta rendkívüli mennyiségű a külföldi 

részvétel létszáma. Sportbíróink szerte a világban kiváló teljesítményt nyújtanak. 
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4. Költségvetési helyzet, pénzügyi gazdasági értékelés 

Bevételek: A 2018 évi tervezett bevétel (nettó, a továbbiakban minden számnál) 3.900.000 Ft volt, 

melyet a 4.355.512 Ft-ra teljesítettek a sportbírók. A többletbevétel az új bírói képzésnél a vidéki 

helyszíneken (döntően Pécs) a Sporttanácsi tanfolyami díjnak a támogatottsága miatt keletkezett. Ezért 

a támogatásért csak köszönet jár. 

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 2.730.000 Ft lett volna a felhasználható kiadás, 

de mivel többletbevételre tettünk szert, így 3.048.858 Ft volt a bevételekhez igazított módosított 

kiadási keret. A kiadások összege: 3.471.614 Ft, a maradvány -422.755 Ft. (2018. november 30-i 

állapot) 

A bevételek (sportbírói befizetések!) a jelentős központi elvonás ellenére sem fedezték a kiadásokat, 

így az Elnökség segítségére volt szükség. Az Elnökség a 2018. november 30-i ülésén az SBB kérésére 

a költségvetési keretünket 450.000.- Ft-al kiegészítette. Évek óta ismétlődő probléma, hogy az új bírói 

képzések és a továbbképzések kiadásai (gépkocsi használat, szállás költség, oktatói díj…) nem 

fedezhetők a bevételekből. Ezen kiadások csak akkor szűnnek meg, ha a továbbképzéseket e-learning 

módon lehetséges megvalósítani. További jelentős sportbírói hozzájárulás/továbbképzési díj emelést 

megvalósítani a sportbírói létszám jelentős elvesztése nélkül nem lehetséges! Már az idei év 

költségvetésének tervezésénél látszik, hogy a minden szakágat érintő gyakorlati képzésre nem lesz 

forrása az SBB-nek, bár ezen oktatást mindenképpen meg kell tartani a megfelelő színvonal 

megtartása miatt. 

 

Igencsak elhasználódtak a sportbírói mellények, ezért ezek cseréjére is források szükségesek. A 

mellények cseréjét az is indokolja, hogy a nemzetközi tendenciában megváltoztak a mellények 

színeinek elvárása. 2018 évben az Elnökségi 1.000.000.-Ft-os támogatással 300 db narancssárga színű 

új típusú mellény beszerzésére került sor, mely típusú mellények cseréjét indokolt folytatni. 

 

Egy sportszakmai vizsgálat történt 2018-évben, mely a Miskolc RA-n elkövetett sportszakmai hibákat 

tárta fel két sportbírónál. Az eset súlyára tekintettel, mindkét sportbíró licencét 2018. 09.30-ig az SBB 

felfüggesztette. Ugyanezen rendezvény kapcsán az SBB 2018. június 03-án kérte a főtitkártól a 

vélelmezett rendezői hibák kivizsgálását, melyet a RA szakági vezetőhöz továbbított főtitkár úr. 

2018.12.13-ig semmilyen vizsgálat eredményét illetve tájékoztatást nem kapott az SBB ezen témában. 

 

 

5. 2019.évi célkitűzések 

 

- A sportbírói költségtérítések időben történő kifizetése miatt javasoljuk a 

Sporttanácsnak/Elnökségnek azon szabály fokozott betartatását, hogy a rendezők felé a kaució 

vagy egyéb visszafizetések megszigorításra kerüljenek. 

- Szükségesnek tartjuk a sokkal jobb kommunikációt a szövetség titkársága, vezetése részéről. 

- A külföldi munkavégzés koordinálásával, engedélyezésével a magyar sportszakmai 

hozzáértést erősítjük, motivációként a kezdő sportbírók számára is.  

- A sportbírói honlap jelentkezési rendszerének átalakítása (új honlap), a versenyigazgatók 

sportbírói értékelésének egyszerűsítése fontos lenne. 

- A sportbírói szabályismereti tesztlapok kitöltése elektronikusan történik 2019 évtől. Ezen 

rendszer továbbfejlesztése, integrálása szükséges az eügyvitellel és az új sportbírói honlappal. 

A szoftver fejlesztéséhez a szövetség anyagi hozzájárulása szükséges. 
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- A sportbírói mellény cseréjének folytatása indokolt a nemzetközi trendek, elvárások miatt. Ezt 

csak központi pénzügyi segítséggel lehet megvalósítani, melyhez kérjük az Elnökség 

segítségét, de lehetőségeinkhez képest a saját költségvetésünkből is hozzájárulunk ehhez. 

- A gyalogos beavatkozói képzés átgondolása, gyakorlati képzéssé minősítése indokolt. Az is 

indokolt lenne, hogy minden zárt pályás rendezvényen részt vevők időszakosan biztonsági 

képzést kapjanak. Ezt a SBB csak saját forrásból nem tudja finanszírozni, ehhez szövetségi 

támogatás szükséges.  

- A gazdasági környezet változásával, egy újabb problémával szembesültünk az előző évben, a 

bírói létszám és bíráskodási kedv csökkenésével. A külföldi elszívó erő, illetve a hazai 

bérhelyzet miatt sokan csak korlátozottan tudnak bírói tevékenységet vállalni. Ez előrevetíti, 

hogy folyamatos bíróhiánnyal kell szembenéznünk. Nyomatékosan felhívjuk a Szövetség 

vezetőinek figyelmét, hogy előbb-utóbb nem tudjuk garantálni a megfelelő mennyiségű és 

minőségileg képzett sportbírót egyes rendezvényeken. A helyzet megoldására az SBB-nek 

nincs eszköze! Indokolt lenne a sportbírói költségtérítési órabér emelése, ugyanis az elmúlt 

négy évben ez elmaradt. 

Budapest, 2018.12.13. 

Pintér Kálmán SBB vezető 


