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6. MCSZ versenyek – Versenybírói javaslat 

 

Jelenlegi helyzet a 2021/2022-es szezonban: 

• 2017. októbere után idén került újra megszervezésre versenybírói képzés. A 2021/2022-

es szezonban már kettő is lebonyolításra került – 2021. október és 2021. december. 

Következő képzést 2022/2023-as szezon elejére javaslok a kiemelt versenyek és zsúfolt 

versenynaptár miatt, már nem időszerű több a szezonban. 

 

• Az októberi képzésen 4, a decemberin 5 új versenybíró vizsgázott le. Ezzel a valaha 

MCSZ bírói képzést letettek száma 49-re növekedett. A lényegesebb számoknak 

tekinthetők ugyanakkor, hogy 25 olyan versenybíró van jelenleg, aki az új képzési 

struktúrában vizsgázott már le. Aktív bírók száma ugyanakkor 13főre tehető. 

 

• 2 aktív, gyakorlott versenybíró van, akik jelenleg valamennyi bajnokság, valamennyi 

idősávjánál szükségesek, mert a 7 kezdő, zömében egyetemista versenybírók jelenleg 

betanulás fázisában vannak. Továbbá 4 olyan versenybíró van, akik jelenleg is aktív 

curling játékosok, szükség esetén tudnak bíráskodást vállalni 1-1 mérkőzésre. 

 

• Korábbi modell miszerint egészségügyi szakembert képesítünk bíróvá, nem jelentett 

hosszútávú megoldást. Új modell alapján (a Testnevelési Egyetem elképzeléseihez is 

igazodva) egyetemistákat igyekszünk megszólítani, akik térítés mellett az MCSz-en 

belül egyéb gyakornoki feladatokat is el tudnak látni. Ennek a programnak vagyunk az 

elején.  

 

• Fontos tapasztalat továbbá, hogy az MCSZ-nek versenyképes bérezést kell biztosítani 

ahhoz, hogy az egyetemisták huzamosabb időre megmaradjanak, a bírói állomány 

fluktuációja lassuljon. A Magyar Jégkorong Szövetség, a Magyar Atlétikai Szövetség 

és a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett versenyeket vizsgáltuk meg. Több 

forrás is megerősítette, hogy az atlétikában 20.000Ft-os napi díjazások vannak, míg a 

jégkorongban 7.000-8.000Ft mérkőzésenként és a labdarugó mérkőzések alacsonyabb 

osztályaiban (BLSZ III, IV.) sem sokkal magasabb. 

 

• Ezen gondolatmenetet figyelembe véve javaslom a bírói díjazás 

6.000Ft/mérkőzésre való emelését. Reményeim szerint, így az év további részében, ha 

van egy egyfajta természetes lemorzsolódás, akkor is 8-10 fővel tudunk nekivágni a 

szezon sűrűbbik felének (VCS, VPOB B és A liga, OCSB B és A liga, Ifi OCSB, 

Egyéni, Ifi VP) 

 

2021. december 13. 

Kiss Bálint 


