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1/2019.01.08. sz. SBB h atár oz at  

Tárgy: 28/2018 sz. Elektronikus SBB határozat megerősítése  
Az SBB egyhangúlag, korábbi 28/2018 sz. elektronikus SBB határozatát megerősíti, mely a Sportbírói 
Kódex 2019 évre vonatkozó változtatási javaslatát tartalmazza. 

Nem: 0 Igen: 6 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 2 
 

2/2019.01.08. sz. SBB h atár oz at  

Tárgy: 2018 évi beszámoló és 2019 évi költségvetés  
Az SBB egyhangúlag elfogadja a Bizottságvezető által az MNASZ részére készített 2018-as 
tevékenységről szóló beszámolót (2018.12.23 dátummal), valamint a 2019-es költségvetés 
tervezetét (2018.11.20-i dátummal). 

Nem: 0 Igen: 6 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 2 
 

3/2019.01.08. sz. SBB h atár oz at  

Tárgy: oktatási segédletek, oktatói óradíj  
Az SBB egyhangúlag az oktatási anyagok elkészítésének díját nettó 5.000 Ft/db, míg az oktatói 
díjakat nettó 2.500 Ft/óra összegben határozza meg. 

Nem: 0 Igen: 6 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 2 
 

4/2019.01.08. sz. SBB h atár oz at  

Tárgy: 2019 évi részlegvezetői névjegyzék  
Az SBB egyhangúlag jóváhagyja a 2019-re érvényes részlegvezetői névjegyzéket. 

Nem: 0 Igen: 6 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 2 
 

5/2019.01.08. sz. SBB h atár oz at  

Tárgy: 2019 évi versenyigazgatói névjegyzék  
A Sportbírói Bizottság egyhangúlag jóváhagyja és az Sporttanács (ST) elé terjeszti jóváhagyásra 
(Sportbírói Kódex 2.10.4) a mellékelt 2019 évre vonatkozó versenyigazgatói névjegyzéket. 

Nem: 0 Igen: 6 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 2 
 

6/2019.01.19. sz. SBB h atár oz at  

Tárgy: 2018. év végéig terjedő esemény nyilvántartások 
A Sportbírói Bizottság tudatában van annak, hogy a korábbi évekre vonatkozóan az egyes 
eseményeken való bírói működésre vonatkozó nyilvántartási lista nem teljesen pontos. Ugyanakkor 
megállapítja, hogy ezen pontatlanságoknak adminisztratív hibákon túl, jelentős részben szerepe van 
a hiányos vagy hiányzó versenyigazgatói jelentéseknek, annak, hogy a sporttársak több esetben nem 
jelentkeznek be a bírói felületen, de versenyek során történt beosztás változásokat sem mindig lehet 
utólag a nyilvántartásban szerepeltetni. Mindezeket megbízhatóan és visszamenőlegesen követni a 
bizottságnak nem áll módjában, ezért a 2018. év végéig terjedő esemény nyilvántartást lezárja, azon 
módosítani a későbbiekben nem kíván. A jövőben észrevételeket csak az adott évre vonatkozóan a 
tárgyévet követő év január 10-éig tud elfogadni. 

Nem: 0 Igen: 6 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 2 
 
 



 

7/2019.01.24. sz. SBB h atár oz at  

Tárgy: 70 év felettiek működési kérelme 
Az SBB a beérkező kérelmek alapján Bolgár Iván (170), Cselényi Vilmos (005), Herenyik József (906), 
Kelemen Ferenc (020), Kukoda Erik (719), Nagy Ferenc (180), Pacher Péter (1609), Pónya Aladár 
(562), Sipos Jenő (722), Unger József (1568), Zelenay János (289) sportbírók 2019 évi sportbírói 
működését, továbbképzésen való részvételét engedélyezi. 

Nem: 0 Igen: 6 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 2 
 


