JÁTÉKVEZETŐK,KOMISSZÁROK,SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐKÉS VERSENYBÍRÓKKÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
(Egy főre eső költségtérítés forintban mérkőzésenként)

A díjak játékvezetői elszámolás kiállításakor forintban (bruttó), számlával történő elszámolás esetén pedig ÁFA nélkül (nettó)
értendők.

Érvényes 2010. szeptember 21-től
Játékvezetők
férfi

Osztály

NB I. A
NB I. B

30 000
17 000

Alapszakasz
női

Play-off

1-8.

egyéb

férfi
kiemelt

25 000

20 000

50 000

női
emelt
(1-8.)
25 000

férfi
kiemelt
(1-4.)
45 000

16 000
13 000

Komisszárok, szövetségi képviselők
Alapszakasz
Play-off
női
férfi
női
kiemelt
1-8.
egyéb
emelt
kiemelt
(1-8.)
(1-4.)
15 000
13 000
26 000
15 000
20 000

Elszámolható utazási költség gépjárművel történő utazás esetén: melléklet szerint

Emelt kategória:


A női bajnoki play-off mérkőzés első fordulójában (1-8.) és az 5-8. hely bármelyikéért minden mérkőzés





Minden férfi bajnoki play-off mérkőzés minden fordulóban az 1-8. hely bármelyikéért.
Minden női bajnoki play-off mérkőzés minden fordulóban az 1-4. hely bármelyikéért.
Magyar Kupa férfi-női négyes döntő minden mérkőzése.





Minden Férfi NB I. A csoportos és minden Férfi Magyar Kupa mérkőzésen.
A Női Magyar Kupa Negyeddöntőin és Négyes Döntőjén.
Minden olyan Női NB I. A csoportos mérkőzésen, ahol mindkét csapat az előző évi női bajnokság A csoportjának, majd pedig
az Alapszakasz végén az 1-4. helyen végzett csapata közül kerül ki, valamint a női play-off 1-4. (1-2./3-4.) helyért játszott
mérkőzései.
A Férfi és Női Hepp Kupa Négyes Döntőjén
Minden válogatottak közötti mérkőzésen.
Minden olyan mérkőzésen, ahol legalább az egyik csapat előzetesen igényelte a harmadik játékvezető közreműködését. Ez
esetben az igénylő csapat viseli a harmadik játékvezető közreműködésének költségeit.

Kiemelt kategória:

Három játékvezető költsége számolható el a következő mérkőzéseken:





Alapszakasz
Verseny

Férfi
Játékvezetők
8 000 Ft / 16 000 Ft*

Hepp Kupa
Magyar Kupa

Női
Komisszárok
Játékvezetők
4 000 Ft / 8 000 Ft *
8 000 Ft
Bajnoki Alapszakasz díjazás

Női Amatőr Bajnokság

Komisszárok
4 000 Ft

8 000 Ft

Négyes Döntő
Férfi
Női
Játékvezetők
Komisszárok
Játékvezetők
Komisszárok
20 000 Ft
13 000 Ft
12 000 Ft
8 000 Ft
Bajnoki Kiemelt díjazás

6 000 Ft

-* NB I. B osztályban szereplő csapatok egymás elleni mérkőzésén a játékvezetői díj16 000 Ft, a komisszári díj 8 000 Ft.
Verseny
Férfi NB II.
Budapesti, megyei I. osztályú, NB tartalék és NB-s utánpótlás mérkőzésen

Játékvezetők
7 700 Ft
4 500 Ft

Egyéb felnőtt, ifjúsági és alacsonyabb korcsoportú (serdülő, kadett) fiú leány mérkőzéseken
Megyei, városi, fővárosi (kerületi) gyermek és mini bajnoki mérkőzések

3 500 Ft
2 500 Ft

Egyetemi, munkahelyi mérkőzéseken (ha rövidített is)

3 000 Ft

Komisszárok
4 000 Ft
3 000 Ft

Verseny

Selejtező, alapszakasz, főcsoport torna, alap bajnoki
mérkőzések, fővárosi, megyei és városi mérkőzések

Középdöntő,
elődöntő,
keresztjáték

Döntő,
országos döntő

Országos Junior Bajnokság (OJB)
Országos Kadett Bajnokság (OKB)
Országos Serdülő Bajnokság (OSB)

3 500 Ft

4500 Ft

6 000 Ft

Középiskolai bajnokság
Egyetemi, főiskolai bajnokság

3 000 Ft
7 000 Ft

3 500 Ft
—

4 500 Ft
10 000 Ft

Versenybírók,
jegyzők,
időmérők

Elnök
3 000 Ft

Elnökhelyettes, titkár, tagok
(1-3 fő)
3 000 Ft

Elfogadta a MKOSZ elnöksége 2010. szeptember 20-án

Asztalszemélyzet – utánpótlás
tornák
1 500 Ft

Asztalszemélyzet Mini Kupa
1 000 Ft

A TORNÁK ÉS AZ EDZŐMÉRKŐZÉSEK JÁTÉKVEZETŐI DÍJAI
1. Tornákat Sportszervezetek, helyi KSZ-ek és az MKOSZ rendezhetnek, amelyeket be kell
jelenteni az MKOSZ JÁTÉKVEZETŐI BIZOTTSÁGNAK és ezekre az MKOSZ JB küldi a
játékvezetőket.
2. Edzőmérkőzést a rendező klub a területileg illetékes JB-nek kell bejelentse játékvezető küldése
érdekében. Jogában áll az MKOSZ JB-től kérni közvetlenül játékvezetőket.
2.1. Az edzőmérkőzés költségtérítése játékvezetőnként a rendező csapat osztályában
érvényes alapszakaszbeli játékvezető költségtérítés 50%-a (100 Ft-ra kerekítve).
2.2. Külföldi csapat elleni edzőmérkőzés a rendező csapat osztályának alapszakaszbeli
játékvezetői költségtérítés 80%-a (100 Ft-ra kerekítve).
2.3. Országos válogatottak zártkapus
edzőmérkőzése esetén az NB.I/A osztályának
alapszakaszbeli játékvezetői költségtérítésének 80%-a.
3. Országos Válogatottak nyilvános találkozója költségtérítése az NB.I/A
alapszakaszbeli játékvezetői költségtérítésének 100%-a.
4.

osztályának

Tornák rendezése
4.1. Tornák játékvezetői költségtérítése a rendező klub osztályának alapszakaszban érvényes
költségtérítés 80 %-a (100 Ft-ra kerekítve).
4.2. A tornán külföldi csapat/ok/ részvétele esetén a rendező klub osztályának
alapszakaszbeli játékvezetői költségtérítés illeti meg a játékvezetőket (100 %-os).
4.3. Valamely Szövetség által rendezett torna esetén a helyi legmagasabb osztályban
szereplő résztvevő osztálya a mérvadó a játékvezetői költségtérítés megállapítására,
attól függően szerepel-e külföldi csapat vagy nem.

5. A bajnokság előtti tornák a megelőző évi játékvezetői költségtérítésekkel kalkulálandók, az
utazási költségátalány a torna kezdő napján érvényes km-re eső összeg lehet.
6. Ezen szabályzat értelemszerűen alkalmazandó az utánpótlás korcsoportokra is, az ott
érvényes alapszakaszbeli játékvezetői költségtérítések szerint.
Minden esetben az illetékes Játékvezetői Bizottságok feladata a játékvezetők kijelölése és
küldése. Klubok, Szervezők játékvezetőkkel – meghívások ügyében – nem tárgyalhatnak.
Szakosztályok, Szervezők kéréseikkel kizárólag az illetékes Játékvezetői Bizottsághoz
fordulhatnak.
Természetesen a fentiektől eltérő egyéb különleges kérdésekben az MKOSZ JB illetékes
személye, vagy elnöke bármikor rendelkezésre áll.
Fentiek betartása és betartatása minden játékvezetőre, illetve JB-re kötelező.

MKOSZ
JÁTÉKVEZETŐI BIZOTTSÁGA

Elszámolható utazási költség gépjárművel történő utazás
esetén

Az amortizációs költséget (a 2010/2011-es bajnokságban 20 Ft/km) évente egyszer,
minden év januárjában az előző évre a KSH által közzétett hivatalos inflációs rátával kell
korrigálni.
A benzinköltséget (a bajnokság indulásakor 30 Ft/km) évente kétszer, minden év
januárjában és augusztusában az abban a hónapban az APEH által hivatalosan közzétett
benzinárhoz kell igazítani, ha ez 10%-nál nagyobb mértékben tér el a bajnokság során
addig alkalmazott benzinártól. Ha ennél kisebb mértékben, akkor nincs módosítás.
(Vagyis: ha jövő januárban pl. 325 forint lesz egy liter benzin, akkor nem változik ez a tétel,
marad 30 Ft/km, ha viszont pl. 340 forint lesz, akkor 34 Ft/km lesz ez a tétel.)
A 2009/2010-es bajnokság indulásakor az elszámolható utazási költség 30 Ft/km + 20
Ft/km = 50 Ft/km.

