
2012. július 06-án rögzített 29/2012. sz elnökségi határozat szerint a 

játékvezetők és versenybírók díjazása az alábbi megszerkesztett 

mellékletben foglaltak alapján kerül meghatározásra 2012. augusztus 01-től 

 

A játékvezetők és versenybírók díjazása 
Érvényes: 2012. augusztus 1-től 

1.1 A csapatbajnokságokon alkalmazandó díjak: 

Extra Liga: 5.200,- Ft 

NBI.: 4.900,- Ft 

NBII.: 3.700,- Ft 

NBIII.: 2.700,- Ft 

 

1.2 Az egyéni versenyeken alkalmazandó díjak: 

A MOATSZ versenynaptárában szereplő országos felnőtt, ifjúsági, serdülő, újonc 

versenyen közreműködő játékvezető, illetőleg versenybíró díját a következők szerint kell 

megállapítani: 

 fél versenynap  egész versenynap 

 játékvezető  4.000,- Ft  8.000,- Ft 

 versenybíró  6.000,- Ft  12.000,- Ft 

 versenybíró-helyettes 5.500,- Ft 11.000,- Ft 

 

Az egyéni versenyeken óradíj nem számolható el. 

 

1.3 Az alacsonyabb osztályú csapatbajnoki mérkőzések díjazását, valamint a 

MOATSZ versenynaptárában nem szereplő területi és egyéb versenyek díjazását a területi 

szövetségek határozzák meg, azonban azok nem haladhatják meg az 1.1 pontban 

meghatározott NB III osztályú mérkőzésre felszámítható díjat, valamint az 1.2 pontokban 

meghatározott díjakat. 

1.4 A verseny előkészítéséért és a sorsolásért a verseny főbíróját egész 

versenynapi, helyettesét fél versenynapnak megfelelő összegű díj illeti meg. 

1.5 A hivatalos nemzetközi csapatmérkőzéseken (Bajnokok Ligája, ETTU Kupa, 

Klubcsapatok Szuper Ligája, stb) az 1.1 pontban megállapított díjazás 50%-kal, a hivatalos 

válogatott csapatmérkőzéseken 100%-al megemelt összege fizetendő. 

1.6 A MOATSZ versenynaptárában szereplő hazai rendezésű egyéni nemzetközi 

versenyek díja a 1.2 pontban megállapított díj 50%-kal megemelt összege. 

1.7 A lakóhelytől távol, más városba kiküldött játékvezető, versenybíró 

költségként elszámolhatja a tényleges, számlával igazolt, teljes árú II. osztályú vasúti jegy 

és helyjegy, vagy a teljes árú autóbuszjegy árát. 

Amennyiben 2, vagy több kiküldött játékvezető saját személygépkocsival 

utazik az esemény helyszínére, úgy elszámolható a személygépkocsi tulajdonos 

részére 

- kilométerenként 9,- Ft 

- a személygépkocsira megállapított norma szerinti fogyasztás, az APEH által 

előírt üzemanyagárral számítva 

Ez esetben a kocsi utasai utazási költségtérítésben nem részesíthetők. 

 

Jelen pontokat a 120/2006. sz. és 125/2007. sz. elnökségi határozatok tartalmazzák. Az 

elnökség döntése szerint a díjak a fentieknek megfelelően módosultak 2012. augusztus 1-től. 


