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Beszámoló 

Célok 

A 2016-os évben bevezetett Központi Játékvezetői Rendszer elsődleges célját azonnal sikerült 

megvalósítania: egységesítette a játékvezetői kifizetést, átláthatóvá és könnyen nyomon követhetővé 

vált a játékvezetői kifizetések rendszere. A kialakításnál a főbb szempontok között szerepelt a csapatok 

tehermentesítése a kifizetések procedúrája alól, a játékvezetők munkájának megkönnyítése és a 

Szövetség közvetlen bevonása ebbe a folyamatba. Ezek maradéktalanul teljesültek.  

A kifizetések folyamata 

Maga a kifizetések folyamata is sokat változott – változik – az idő előrehaladtával, a kezdeti 

bizonytalanság már átadta helyét a biztos, gyors és a tapasztalat szülte határozott folyamatosságnak. 

A kialakult és bevált gyakorlatot a továbbiakban tovább fejlesztjük.  

A kezdetekben kialakult folyamat alapjaiban nem változott:  

A Versenybizottság által a Játékvezető Testület Küldőbizottságának megküldött mérkőzés és verseny 

időpontokra elküldött játékvezetőkről és az azokhoz tartozó utazási költségekről folyamatos 

tájékoztatás érkezik a referens felé, aki a jegyzőkönyvek beérkezése után – az adatok utólagos 

leellenőrzése és tárolása után – elkészíti a kiküldetési rendelvényeket valamint az elszámoló lapokat 

(egyúttal iktatja a számlákat). A háttéranyag lefűzése után megtörténik a játékvezetői díjak berögzítése 

a bankba, ami a későbbiekben újra ellenőrzésre kerül, majd főtitkári ellenjegyzéssel elutalásra kerül. A 

folyamat befejezéseként az összes kifizetéssel kapcsolatos adat rögzítésre kerül egy olyan központi 

adatbázisba, amiből bármikor ellenőrizhetők és előkereshetők az egyes díjak minden aspektusukkal 

együtt. 

Változások 

A 2016/2017-es bajnoki szezonban kizárólag a Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszerébe 

tartozó rendezvények játékvezetői díjai kerültek kifizetésre a KJR rendszerben. A 2017/2018-as 

szezontól már ide tartozik a Budapesti Röplabda Szövetség versenyrendszerébe tartozó felnőtt 

bajnokságok játékvezetői kifizetése is. 

Mivel az első bajnoki évben még más soron számolta el a Szövetség a játékvezetői díjakat, nem kellett 

megfelelnünk azoknak az elvárásoknak, amik a látvány-csapatsport támogatás megjelenésével 

elsődleges fontosságúakká váltak. Véleményem szerint ezeknek az új elvárásoknak is maradéktalanul 

megfelel a kialakult rendszer. 

2017 második felére nem csak az elszámolási háttér változott, hanem egy másfajta kihívást is hozott 

magával a látvány-csapatsport támogatás bevezetése. Ahogy egyéb területeken is, úgy a KJR 

rendszerben is jelentősen megnövekedett a ráfordítandó munka és háttérmunka mennyisége. A 

tagszervezetek számának emelkedése a mérkőzésszám drasztikus emelkedését vonta maga után, ami 

természetesen jelentősen több kifizetéssel is jár. 

Erre részben megpróbáltunk előre felkészülni – a 2017-es játékvezetői keretszerződésben kijjebb 

toltuk a fizetési határidőt -, másrészt próbáltunk egyes munkafolyamatokat leegyszerűsíteni.  

 



Kifizetések összesen 2017.01-12. hó (megbízási díjak és vállalkozási díjak összesen) 

 

Fontos azonban külön választanunk a 2016/2017-e bajnoki szezon kifizetéseit a 2017/2018-as 

kifizetésektől. Egyrészt a megváltozott követelményrendszer miatt, másrészt a financiális kép is 

változott a játékvezetői díjak emelése miatt. 

2017 első félévében (2016/2017. szezon) (megbízási díjak és vállalkozási díjak összesen) 

 

2017 második félévében (2017/2018. szezon) (megbízási díjak és vállalkozási díjak összesen) 

 

Végszó 

A jövőbe mutató tendencia a biztos növekedés, ennek minden következményével. A mérkőzésszám 

további növekedésével a munkafolyamatok bonyolódása és a kifizetések gyakorisága tovább gyűrűzik. 

Megfontolandónak tartom online elszámolási rendszer bevezetését, amely nagyban megkönnyítené, 

leegyszerűsítené a munkafolyamatokat.  

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a rendszer bevezetése mind a csapatok oldaláról mind a 

játékvezetők oldaláról egyértelműen sikerként könyvelhető el. A rendelkezésre álló információk 

alapján egyetértés van a felek között abban, hogy a változások megkönnyítették mindkét fél részéről 

a kifizetéseket, és bár a játékvezetők nem kapják meg járandóságukat azonnal a mérkőzésen, mégis 

biztonságosabbnak és áttekinthetőbbnek tartják ezt a metódust. A csapatok pedig a mérkőzéseken 

100%-ban a sportra tudnak koncentrálni, nem kell ilyen típusú adminisztrációval is megbirkózniuk. 

Ha a továbbiakban is fel tudunk zárkózni a megnövekedett igényekhez és finomítani tudjuk a 

munkafolyamatokat, ez a hozzáállás nem fog változni. 

 

Budapest, 2018.04.21. 

 

                                                                                                                 Bátkai Dénes s.k 

                                                                                         Központi Játékvezetői Rendszer Referens  

     

Összeg / Bruttó
Összeg / 

Utazási ktg.

Összeg / 

Szocho 22%

Összeg / Ekho 

20%

Összeg / 

Költségek 

összesen

44 159 000          10 650 377  1 404 766  5 468 000   61 682 143  

Összeg / Bruttó
Összeg / 

Utazási ktg.

Összeg / 

Szocho 22%

Összeg / Ekho 

20%

Összeg / 

Költségek 

összesen

17 126 000          4 952 736  303 314  2 044 000   24 426 050  

Összeg / Bruttó
Összeg / 

Utazási ktg.

Összeg / 

Szocho 22%

Összeg / Ekho 

20%

Összeg / 

Költségek 

összesen

27 033 000          5 697 641  1 101 452  3 424 000   37 256 093  


