
 

 
 
 
 
 

 
K Ö Z L E M É N Y  

 
a 2013/2014. tanévi Diákolimpia® versenyeken közreműködő személyek díjazásának tárgyában 

 
 

A Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban MDSZ) kialakította a Diákolimpia® országos elődöntőin, valamint 
országos döntőin közreműködő személyek díjazását. 
 
A költségek meghatározása az alábbiak szerint történt: 

 amennyiben az országos sportági szakszövetség rendelkezett a Diákolimpia® versenyekre 
meghatározott díjakkal, úgy ezek kerültek átemelésre; 

 amennyiben az országos sportági szakszövetség nem határozott a Diákolimpia® versenyeken 
alkalmazandó személyi költségekről, abban az esetben az MDSZ együttműködési megállapodást 
kezdeményezett az országos sportági szakszövetségekkel, ezen költségek kialakítása érdekében; 

 a Játékos Sportverseny esetében az MDSZ saját hatáskörben alakította ki a személyi költségeket. 
 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével (továbbiakban MKOSZ) – tekintettel arra, hogy a MKOSZ 
Elnöksége által elfogadott játékvezetői díjak meghaladják a jelen közleményben szereplő normákat – nem sikerült 
megállapodni a személyi díjak mértékében. 
Ennek megfelelően az MKOSZ tájékoztatása alapján a versenybírói díjak esetében közvetlenül a megyei/fővárosi 
szövetségekkel szükséges megállapodni.  
 
Az MDSZ az országos elődöntőkön, illetve országos döntőkön a közlemény mellékletében meghatározott 
személyi díjakat téríti meg.  
 
A megyei/budapesti Diákolimpia® versenyek játékvezetői díjai az adott megye/Budapest diáksport szervezete és 
a megyei-budapesti sportági szakszövetség megállapodása alapján a jelen közleményben meghatározott 
normáktól eltérhetnek. 
 
 
Budapest, 2013. október 17. 

 

                                                                                                              
 Rádics Balázs 
 ügyvezető igazgató 
 



 

 
 
 
 

 
 
A 2013/2014. tanévi Diákolimpia® versenyeken közreműködő személyi költségek normái: 

 
Asztalitenisz: 

Diákolimpia országos döntőn a versenybizottsági és játékvezetői költségek: 

 VB elnök: bruttó 8000 Ft/versenynap 

 VB elnökhelyettes: bruttó 6000 Ft/versenynap 

 VB titkár: bruttó 6000 Ft/versenynap 

 Játékvezetői díj: bruttó 7000 Ft/versenynap 
 
Atlétika: 

Diákolimpiák országos döntőin a versenybírói költségek: 

 Országos: bruttó 850 Ft/óra 

 I. osztályú: bruttó 800 Ft/óra 

 II. osztályú: bruttó 750 Ft/óra 

 III. osztályú: bruttó 700 Ft/óra 
 

Floorball – kispályás: 

Diákolimpiák országos elődöntőin és döntőin: 

 Játékvezetői díj: bruttó 250 Ft/fő (mérkőzés) fizetendő 
 

Játékos Sportverseny: 

Diákolimpiák országos elődöntőin és döntőin a versenybizottsági és játékvezetői költségek: 

 VB elnök: bruttó 9000 Ft/versenynap 

 Játékvezető: bruttó 8000 Ft/versenynap 

 VB titkár: bruttó 7000 Ft/versenynap 

 Versenybírói díj: bruttó 6000 Ft/versenynap 
 

Kézilabda: 

Diákolimpiák országos elődöntőin és döntőin* 

 VB elnök: bruttó 1500 Ft (mérkőzés) 

 VB elnökhelyettes: bruttó 1500 Ft (mérkőzés) (ha 2 teremben van a rend.) 

 Titkár: bruttó 1000 Ft (mérkőzés) 

 Játékvezetői díj: bruttó 3800 Ft/fő (mérkőzés) fizetendő 
 
Strandkézilabda Diákolimpia országos döntőin 

 VB elnök: bruttó 1100 Ft (mérkőzés) 

 Játékvezetői díj: bruttó 2000 Ft/fő (mérkőzés) fizetendő 
 
* Az amatőr V-VI. kcs-os országos döntőnél külön megállapodás szerint. 



 

 
 
 
 
 
Kosárlabda: 

Diákolimpiák országos elődöntőin 

 VB elnök: bruttó 1500 Ft (mérkőzés) 

 Titkár: bruttó 1000 Ft (mérkőzés) 

 Zsűritag: bruttó 900 Ft/fő (mérkőzés) 

 Játékvezetői díj, III. kcs.: bruttó 2500 Ft/fő (mérkőzés)  

 Játékvezetői díj IV., V., VI. kcs: bruttó 3000 Ft/fő (mérkőzés) 
 
Diákolimpiák országos döntőin 

 VB elnök *: bruttó 1500 Ft (mérkőzés) 

 VB elnökhelyettes *: bruttó 1500 Ft (mérkőzés) (ha 2 teremben van 
a rend.) 

 Titkár *: bruttó 1000 Ft (mérkőzés) 

 Zsűritag: bruttó 900 Ft/fő (mérkőzés) 

 Játékvezetői díj, III. kcs.: bruttó 3000 Ft/fő (mérkőzés)  

 Játékvezetői díj, amatőr V-VI. kcs.: bruttó 3000 Ft/fő (mérkőzés)  

 Játékvezetői díj, IV., V., VI. kcs.: bruttó 3800 Ft/fő (mérkőzés)  
 

B33 Diákolimpia országos elődöntőin, döntőin 

 VB elnök: bruttó 500 Ft (mérkőzés) 

 Titkár: bruttó 500 Ft (mérkőzés) 

 Zsűritag: bruttó 400 Ft/fő (mérkőzés) 

 Játékvezetői díj: bruttó 700 Ft/fő (mérkőzés) 
   
* Az amatőr V-VI. kcs-os országos döntőnél külön megállapodás szerint. 

 
Labdarúgás: 

Diákolimpiák országos döntőin 

 Játékvezetői díj I, II kcs: bruttó 2000 Ft/fő (mérkőzés) 

 Játékvezetői díj III. kcs. fiú: bruttó 2400 Ft/fő (mérkőzés)  

 Játékvezetői díj III-IV., V-VI. kcs. leány: bruttó 2000 Ft/fő (mérkőzés)  
 
Teremlabdarúgás országos döntőin 

 Játékvezetői díj IV., V-VI.  kcs. fiú: bruttó 2400 Ft/fő (mérkőzés)  
 
Kispályás országos döntőin 

 Játékvezetői díj IV., V-VI.  kcs. fiú: bruttó 2400 Ft/fő (mérkőzés)  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Röplabda: 

Diákolimpiák országos elődöntőin 

 VB elnök: bruttó 1500 Ft (mérkőzés) 

 Titkár: bruttó 1000 Ft (mérkőzés)  

 Jegyzőkönyvvezető: bruttó 900 Ft (mérkőzés) 

 Játékvezetői díj: bruttó 2000 Ft/fő (mérkőzés)  
  
Diákolimpiák országos döntőin 

 VB elnök *: bruttó   1500 Ft (mérkőzés)   

 VB elnökhelyettes *: bruttó   1500 Ft (mérkőzés) (ha 2 teremben van 
   a rend.)  

 VB titkár *: bruttó   1000 Ft (mérkőzés) 

 Jegyzőkönyvvezető *: bruttó   900 Ft (mérkőzés) 

 Játékvezetői díj III. korcsoport: bruttó 2000 Ft/fő (mérkőzés)  

 Játékvezetői díj amatőr V-VI. korcsoport: bruttó 2000 Ft/fő (mérkőzés)  

 Játékvezetői díj IV. korcsoport: bruttó 2600 Ft/fő (mérkőzés)  

 Játékvezetői díj V., VI. korcsoport: bruttó 3000 Ft/fő (mérkőzés)  
 
* Az amatőr V-VI. korcsoportos és a strandröplabda országos döntőnél külön megállapodás szerint. 
 

Torna: 

Diákolimpia országos/területi döntőin: 
első 3 óra 
 Alapdíj  Alapdíj  
 Nemzetközi - országos Egyéb oszt.  

 Versenyigazgató: bruttó 7000 Ft 

 VB elnök: bruttó 7000 Ft         

 VB titkár, bemondó: bruttó 6000 Ft   

 1 számítógép-vezető: bruttó 6000 Ft    

 Versenybírói díj: bruttó 6000 Ft bruttó 2500 Ft  

 Kisegítői díj: bruttó 1000 Ft 

minden további megkezdett óra bruttó 1000 Ft  

 Versenybíró egyéb oszt.: bruttó 500 Ft  

 Kisegítő: bruttó 250 Ft 
 
Úszás: 

Diákolimpiák megyei/területi döntőin (megkezdett óránként): 

 VB elnök: bruttó 1800 Ft 

 Indító: bruttó 1400 Ft 

 VB titkár: bruttó 1400 Ft 

 Egyéb feladatokat ellátó versenybírók: bruttó 1100 Ft 
 



 

 
 
 
 
 
 
Diákolimpiák országos döntőin (megkezdett óránként): 

 VB elnök: bruttó 2500 Ft 

 Indító: bruttó 2000 Ft 

 VB titkár: bruttó 2000 Ft 

 Egyéb feladatokat ellátó versenybírók: bruttó 1500 Ft 
 
Napi pótlék (megyei/területi és az országos döntőn)   

 VB elnök: bruttó 1500 Ft 

 VB titkár bruttó 1500 Ft 

 Indító bruttó 1000 Ft 

 Jegyzőkönyvvezető bruttó 1000 Ft 
 

 


