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JÁTÉKVEZETŐI ALBIZOTTSÁG 

Követelményrendszer a teremkézilabda játékvezetők és 
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A Magyar Nemzeti Bajnokságban, a Magyar Kupában és a megyei (budapesti) kézilabda 
szövetségekben közreműködő kézilabdajátékvezetők és játékvezető-ellenőrök képzési, 
továbbképzési, vizsgáztatási és foglalkoztatási rendszerének szabályzata a 2022-2023-as 
bajnoki évre, mely szerint a játékvezetők/ellenőrök besorolása a 2021-2022-es évad 
eredményei alapján és ezen szabályzatban foglaltak szerint történik. 

 
A Követelményrendszer az MKSZ Alapszabálya, Szervezeti- és Működési Szabályzata, a 
Hosszútávú Sportágfejlesztési, Stratégiai célkitűzések, egyéb rendelkezései, a Megyei 
Szövetségek Egységes Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, 
összehangoltan szabályozza a megyei szövetségek játékvezetőkre/ellenőrökre vonatkozó 
kötelmeit, továbbá az MKSZ valamennyi versenyrendszerében közreműködő 
játékvezető/ellenőr (Megbízási keretszerződés) feladataik ellátására vonatkozó 
jogosultságának feltételrendszerét. 

 
I. A Követelményrendszer célja 

• A minőség és teljesítményorientált felkészülés, a professzionális színvonalú 
játékvezetés és ellenőrzés végrehajtása érdekében; 

• A játékvezetői/ellenőri vizsgák (minősítő és szintfelmérő) rendjének, továbbá az 
évközi fizikai és egyéb felmérések rendszerének meghatározása; 

• Segítse és ösztönözze a játékvezetőket és az ellenőröket szakmai előmenetelük, 
felkészültségük, fizikai és szellemi kondíciójuk megteremtésében, megőrzésében és 
folyamatos fejlesztésében; 

• Az egész évi teljesítmény és a vizsgaeredmények alapján történő „objektív elemekre 
épülő” besorolási szempontrendszer figyelembevételével és használatával segítse 
elő, hogy minden játékvezető és ellenőr tudásának, felkészültségének megfelelő 
besorolást nyerjen; 

• Tudatosuljon minden játékvezető és ellenőr számára, hogy a fejlődés, az előrelépés 
lehetősége a saját kezében van, melyet rendszeres, minőségi teljesítménnyel tud 
érvényesíteni; 

• Valamennyi érintett (a szakmai közvélemény, média, közszereplő, szimpatizáns, 
szurkoló) számára váljon nyilvánvalóvá az MKSZ JAB munkájának nyitottsága, 
számon kérhetősége és az ott folyó előrelátó és megalapozott szakmai munka; 

 
II. A felterjesztések rendje 

A játékvezető párosokat és az ellenőröket a továbbképzésre és a minősítő vizsgákra 
megyei (budapesti) kézilabda szövetségek elnökei írásban kötelesek felterjeszteni az 
erre a célra készített formanyomtatványon. 
A felterjesztő megyei/budapesti kézilabda szövetségek kötelesek az eddig nem az NB-s 
keretbe sorolt játékvezetőket úgy felkészíteni, hogy az NB II-es mérkőzések 
levezetéséhez megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezzenek. A megyei 
(budapesti) szövetségeknek – az eddig nem az NB-s keretbe sorolt játékvezetők és 
ellenőrök esetén – a felterjesztéseket megelőzően kötelezően és dokumentáltan az NBII-
es játékvezetőknek előírt elméleti, videó- és ingafutás fizikai tesztvizsgákat kell 
szervezni, amelynek a jegyzőkönyvét a felterjesztésekkel együtt meg kell küldeni az 
MKSZ JAB-nak. Sikertelenül vizsgázó(k) nem terjeszthető(k) fel. 
Minden NB-s keretbe felterjesztett játékvezetőnek és ellenőrnek 20-20, valamint a 
megyékben működő, nem NB-s kerettag, de az MKSZ versenyrendszerében utánpótlás 
mérkőzéseket (I. és II. osztály U17-18 és U19 -20) is vezető játékvezetőnek 15-15 darab 
sikeres online elméleti- és  videótesztet kell teljesíteni a 2022. június 30. – augusztus 
15. közötti időszakban. 
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Erről a kimutatást/értesítést az MKSZ JAB 2022. augusztus 23-áig megküldi a megyei 
szövetségeknek. A sikertelenül teljesítők felterjesztése érvényét veszíti. 
Különböző megyékhez tartozó játékvezetői párosok esetén - az érintett játékvezetők 
kérésére – a felterjesztést a mindkét lakóhely szerinti megyei (budapesti) szövetség 
elnökének meg kell erősítenie. 
Kivételes és indokolt esetekben, az MKSZ JAB Elnöksége kezdeményezheti és 
engedélyezheti, hogy a játékvezetői párost ne a lakhelye szerint illetékes megyei 
(budapesti) szövetség elnöke terjessze fel. 
Felterjesztés határideje: 2022. augusztus 2. 
A határidő elmulasztása esetén pótlólagos felterjesztésre vagy annak kiegészítésére 
nincs lehetőség. 
A játékvezetői felterjesztéseknél az alábbiakat indokolt/célszerű figyelembe venni: 
• a felterjesztett játékvezetői párosok teljesítménye, felkészültsége több objektív 

mérőelem beiktatása alapján kerül kiértékelésre; 
• nem javasoljuk az olyan játékvezetői párosok felterjesztését, ahol a két játékvezető 

közötti korkülönbség igen jelentős (4 vagy annál több év). 

 
III. Az MKSZ JAB módosító és vétójoga 

Az MKSZ JAB Elnöksége fenntartja magának azt a jogot, hogy a megyei (budapesti) 
szövetségek által az NB-s játékvezetői keretekbe felterjesztett vagy nem felterjesztett 
játékvezetőkkel, játékvezetői párosokkal, ellenőrökkel szemben – megalapozott 
indokoltság esetén – módosító, kiegészítő vagy elutasítási jogával éljen, különösen az 
évek óta sorozatosan visszatérő, elégtelen vizsgateljesítmények esetén. 
Minden ilyen esetben a döntést az MKSZ JAB és felterjesztő megye közötti egyeztetésnek 
kell megelőznie és a módosítást vagy az elutasítást írásban indokolni kell. 

 
IV. Játékvezetők, ellenőrök érdekeltségei 

A játékvezetők/ellenőrök minden bajnoki évad kezdetén a régebbi vagy a kitöltés 
idejében is érvényben lévő érdekeltségüket a Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 4§ c. 
pontja szerint kötelesek az MKSZ JAB felé írásban jelezni. 
A fent megnevezett bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén – annak súlyosságára 
való tekintettel – az MKSZ JAB az Etikai- és Fegyelmi Bizottságnál is eljárást 
kezdeményezhet. 

 
V. Játékvezetői korhatárok 

Az NB-s keretekbe történő felterjesztés feltétele, hogy a játékvezető a megyei 
(budapesti) bajnokságban legalább két évig folyamatosan működjön közre és/vagy a 
25 év alatti játékvezetők (ettől a feltételtől eltekintve) az utánpótlás programokban 
kivételes képességeket, kimagasló teljesítményeket nyújtók esetén a JAB külön 
engedélyezze azt. 
Azok a játékvezetők, akik több éves NB-s játékosmúlttal rendelkeznek, (az MKSZ JAB 
egyéni mérlegelése alapján), 1 éves megyei (budapesti) játékvezetői tevékenységet 
követően is felterjeszthetők az NB-s keretbe. 
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Újonnan felterjesztett játékvezetői párosok esetén az NB I-es, NB I/B-s keretbe kerülés 
felső korhatára 35 év, míg NB II-es párosok esetén 40 év. 
Az NB I., NB I/B-s keretben működő játékvezetők életkorának felső korhatára 50 év, az 
NB II-ben 55 év. 
 
A megyei bajnokságokban működő (nem NB-s), de gyerekbajnoki és utánpótlásbajnoki 
mérkőzéseket is vezető játékvezetők életkorának felső határa 60 év. Ettől eltérni csak 
kivételesen indokolt esetben lehetséges, az MKSZ JAB külön engedélyével. 
 
Annak érdekében, hogy minél több fiatal játékvezető kaphasson lehetőséget a gyakorlati 
játékvezetésre, javasoljuk a megyei (budapesti) Játékvezetői Bizottságok részére – a csak 
a megyei bajnokságokban foglalkoztatott játékvezetőknél – egy, a lehetőségekhez mért 
korhatár bevezetését. 

 
Az életkor meghatározásnál a naptári fordulónap: szeptember 1. 

 
Ezen követelmények betartása különös fontosságú, melyért a megyei (budapesti) 
szövetség elnöke kizárólagos felelősséggel tartozik. 

 
VI. Oktatások, továbbképzések, vizsgák, felmérések időpontjai 

Alapelvek – Elvárások – Célkitűzések 
 

Alapkövetelmény és elvárás a Nemzeti Bajnokság, a Magyar Kupa és a megyei 
bajnokságok rendszerében tevékenykedő, ill. közreműködő játékvezetőktől és 
ellenőröktől, hogy: 
• A velük szemben támasztott magas szakmai követelményeknek és elvárásoknak 

maradéktalanul megfeleljenek; 
• Fizikai, elméleti és gyakorlati felkészülésüket folyamatosan fejlesszék, a vizsgákra 

felkészülten jelenjenek meg és tudásukat megfelelően bizonyítsák; 
• Elvárjuk nemzetközi játékvezetőinktől és kötelezzük őket, hogy a külföldön vezetett 

mérkőzéseken mutatott teljesítményükről (ha az a mérkőzés delegátusa vagy az 
egyéb, mérkőzésben érdekelt hivatalos személyek véleménye szerint eltér az átlagos 
jó megítéléstől) összefoglaló jelentést készítsenek, és ezt a hazautazásukat követő 3 
munkanapon belül az MKSZ JAB részére küldjék meg; 

• Elvárjuk és kötelezünk minden az NB-s keretben működő játékvezetőt, hogy azon 
mérkőzéseikről, amelyen bármilyen jelentős mértékű konfliktusba kerültek a 
mérkőzés bármely szereplőivel (beleértve a sajtó és egyéb közreműködő személyzeti 
munkatársakat is), ezen esetekről jelentést készítsenek és ezt a mérkőzést követő 24 
órán belül az MKSZ JAB részére küldjék meg. Ez az esetleg szükséges ’Fegyelmi 
feljelentőlap’, illetve ’Játékvezetői jelentés’ kitöltése, továbbítása mellett kötelező; 

• A felkészülések rendszerét egyéni, kiscsoportos és meghatározott területi szervezeti 
elvek lehetőségei alapján, nagyobb létszámú közösségek egyidejű mozgósításán 
keresztül tervezzük és javasoljuk kivitelezni; 

• Az évközi fizikai szintfelmérések, közös edzések és foglalkozások, területi/regionális 
szinten történő megvalósítására kell törekedni. Az év közbeni elméleti felmérések és 
videótesztek megoldását, értékelését – az internet lehetőségeinek kihasználásával – 
továbbra is online rendszerben kívánjuk lebonyolítani; 

• Javasoljuk a megyei (budapesti) kézilabda szövetségeknek, – lehetőségeik 
függvényében, de minél nagyobb mértékben – hogy az U17-18 és az U19-20 
mérkőzéseken a 35 éven aluli játékvezetők foglalkoztatását helyezzék előtérbe, mert 
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ugyanezt a célt és elvárást tűztük ki magunk elé az MKSZ JAB küldései esetében is. 
(ajánlásunk, hogy a megyei mentorprogram keretében egy középkorú és egy 
kifejezetten fiatal, lehetőleg 20 év alatti játékvezető vezessen együtt, elősegítve a 
fiatalok fejlődését, gyorsabb ütemű előre menetelük biztosítását); 

• A mérkőzések szervezőitől (MKSZ vagy megye) függetlenül minden játékvezetőnek 
az előírt számban és szinten rendszeresen számot kell adnia az elméleti és fizikai 
felkészültségéről; 

• A mentorprogramban és az utánpótlásprogramban foglalkoztatott játékvezetőknek 
az MKSZ JAB többletfeladatok (soron kívüli továbbképzések, elméleti, videó- és 
fizikai tesztek, mérkőzéselemzések, mentális tréningek, orvosi vizsgálatok stb.) 
teljesítését írhatja elő. Ezen többletfeladatok nemteljesítése a mentorprogramból 
történő kizárást vonhatja maga után; 

 
A vizsgák időpontjai 

 
NBI., NBI/B 

Minősítő vizsga és továbbképzés: 
NB I., NB I/B 2022. 08. 27-28. 

Felmérő vizsga és továbbképzés: 
NB I. (nyugat) NB I/B (nyugat) 2023. 01. 22. 
NB I. (kelet), NB I/B (kelet) 2023. 01. 29. 

 
NB II. (UP és új felterjesztettek) 

Minősítő vizsga és továbbképzés: 
Kelet-Magyarország.; UP (kelet) 2022. 09. 03. 
Nyugat-Magyarország; UP (nyugat) 2022. 09. 04. 

Felmérő vizsga és továbbképzés:  

Kelet-Magyarország; UP (kelet)                                        2023. 01. 28. 
Nyugat-Magyarország; UP (nyugat) 2023. 01. 21. 

 
Játékvezető-ellenőrök 

Minősítő vizsga és továbbképzés: 
Kelet-Magyarország 2022. 09. 03. 
Nyugat-Magyarország 2022. 09. 04. 

Felmérő vizsga és továbbképzés: 
Kelet-Magyarország 2023. 01. 22. 
Nyugat-Magyarország 2023. 01. 29. 

 
A tervezett vizsgák időpontjait „vis maior” esetek befolyásolhatják. 
Különleges esetekben online konzultációkat és teszteléseket is elrendelhet a JAB. 
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Évközi fizikai felmérések (állóképesség-tesztelések) 

NB-s és megyei játékvezetőknek: 
 

• Az MKSZ JAB által külön meghatározott időpontokban és helyszíneken – 
előreláthatólag ősszel, októberben (2022. 10. hó - Cooper) és tavasszal, márciusban-
áprilisban (2023. 03-04. hó - ingafutás); 

• A nemzetközi játékvezetők alkalmankénti felmérése; 

• Az UP Klub játékvezetőinek tervszerű felmérése; 
• Az évközi fizikai felméréseknél, melyeket területi szinten (régióban) kell teljesíteni 

az alábbiak a mérvadók: 
o a kötelező felmérés évi 2 alkalommal történjen meg, ezeken a felméréseken 

jelenléti ív, jegyzőkönyv, vizsgaeredmények feltüntetése kötelező. A 
felmérő vizsgákat az érintett megyék képviselői, valamint a JAB illetékesei 
jelenlétében lehet csak megtartani. 

 

Évközi elméleti és videóteszt NB-s és megyei játékvezetőknek, 
ellenőröknek 

 

Internet segítségével – online – a 2022. 10. 01.-2023. 05. 31. közötti időszakban az NB-s 
játékvezetőknek havonta, nem NB-s játékvezetőknek kéthavonta (október, december, 
február, április) 5-5 sikeres elméleti és videóteszt teljesítése kötelező mindenki számára. 
A tesztek kitöltésére minden hónap első és a hónap utolsó napja között van lehetőség. A 
játékvezető/ellenőr a tesztek sikeres teljesítéséig csak a besorolásánál alacsonyabb 
osztályban foglalkoztatható. Az Értékelő-Elemző Szakreferens minden hónap 6-áig az 
eredményekről kimutatást készít és tájékoztatja az MKSZ JAB-ot, valamint a megyei 
(budapesti) kézilabda szövetségeket. 
• A mentorprogramban résztvevő játékvezetők egyéb feladatait a program leírása 

szabályozza; 
• A nemzetközi játékvezetők, az NB I-es, NB I/B-s keret, valamint esetenként az UP 

Klub tagjai egyénileg, saját vagy más mérkőzésekről videóelemző feladatokat kell, 
hogy ellássanak; 

 
Az év közbeni felmérések rendszerét, kérdéseit az illetékes szakreferensek állítják össze. 
A továbbképzéseken, vizsgákon, illetve az évközi fizikai felméréseken valamennyi 
játékvezető megjelenése kötelező. Ez alól felmentés nem adható. 
A távolmaradó játékvezető(k) és ellenőrök ügyében az MKSZ JAB Elnöksége dönt. A 
felmérésektől távolmaradó, ill. sikertelenül teljesítő játékvezetők és ellenőrök a sikeres 
felmérés teljesítésig bajnoki, kupa és felkészülési mérkőzésekre nem küldhetők. 
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Pótvizsga és javítóvizsga lehetőségek 
 

A bajnoki évben az első javítóvizsga esetén 10. 000,-Ft, minden további javítóvizsga 
esetén 20. 000,-Ft, díjat kell fizetni. 

 
Minősítő elméleti, videó és fizikai pótvizsga és javítóvizsga 
minden NB-s kerettag részére 2022. 09. 18. 

Felmérő elméleti, videó és fizikai pótvizsga és javítóvizsga 
minden NB-s kerettag részére: 2023. 02. 12. 

 
Év közbeni fizikai pótvizsga és javítóvizsga 2022. 11. hó 

2023. 04. hó 
 

A javító-/pótvizsgára kötelezett játékvezetők csak abban az esetben tehetnek 
javító-/pótvizsgát, ha a javító-/pótvizsgát megelőzően 10 sikeres gyakorlótesztet 
kitöltenek abból, amelyet sikertelenül teljesítettek. 
Az idényben az egynél több javító-/pótvizsgára kötelezett párosok további 
foglalkoztatásáról az MKSZ JAB Elnökség dönt. 

 
VII. A minősítő vizsgák és a felmérővizsgák feltételei, követelményei 

Fizikai tesztek és fizikai felmérések (csak játékvezetőknek!) 

Nemzetközi keret, NB I., NB I/B 
A minősítő vizsgán Cooper-teszt és ingafutás (shuttle run), a felmérő továbbképzésen 
ingafutás (shuttle run), az évközi fizikai felméréseken októberben Cooper, márciusban 
ingafutás teszt. 

 

NB II. 
A minősítő vizsgán Cooper-teszt, a felmérő továbbképzésen ingafutás (shuttle run), az 
évközi fizikai felméréseken októberben Cooper, márciusban ingafutás teszt. 

 

Megyei játékvezetők 
 
Az MKSZ JAB a megyei Szövetséggel egyeztetett időpontokban: 
2022. 10. hó - Cooper, 2023. 03-04. hó – ingafutás 

 
Az MKSZ JAB fenntartja magának a jogot, hogy a fizikai teszt mindenkori követelményeit 
innovatív módon, a leghatékonyabb trendeknek megfelelően módosítsa, és 
hatástanulmányt (széles spektrumú tesztelés) követően ellenőrizze. 
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Cooper-futás követelményei 

 

 

Megtett táv (m)

NBI és NBIB férfi 30 év alatt 2600

NBI és NBIB női 30 év alatt 2400

NBI és NBIB férfi 30-35 2500

NBI és NBIB női 30-35 2300

NBI és NBIB férfi 35-40 2400

NBI és NBIB női 35-40 2200

NBI és NBIB férfi 40 felett 2300

NBI és NBIB női 40 felett 2100

NBII férfi 30 év alatt 2500

NBII női 30 év alatt 2300

NBII férfi 30-35 2400

NBII női 30-35 2200

NBII férfi 35-40 2300

NBII női 35-40 2100

NBII férfi 40-50 2200

NBII női 40-50 2000

NBII férfi 50 felett 2000

NBII női 50 felett 1900

Megyei férfi 30 év alatt 2300

Megyei női 30 év alatt 2100

Megyei férfi 30-35 2100

Megyei női 30-35 2000

Megyei férfi 35-40 2000

Megyei női 35-40 1800

Megyei férfi 40-50 1800

Megyei női 40-50 1600

Megyei férfi 50 év felett 1600

Megyei női 50 év felett 1400

UP férfi 30 év alatt 2400

UP női 30 év alatt 2200

UP férfi 30-35 2300

UP női 30-35 2100

UP férfi 35-40 2100

UP női 35-40 2000

UP férfi 40-50 2000

UP női 40-50 1800

UP férfi 50 év felett 1800

UP női 50 év felett 1600
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Ingafutás követelményei 

 

 
 
  

Szint/hossz

Nemzetközi férfi 9,5

Nemzetközi női 8,7

NBI és NBIB férfi 25 év alatt 9,5

NBI és NBIB női 25 év alatt 8,7

NBI és NBIB férfi 25-35 9,2

NBI és NBIB női 25-35 8,7

NBI és NBIB férfi 35-45 8,11

NBI és NBIB női 35-45 8,3

NBI és NBIB férfi 45 felett 8,7

NBI és NBIB női 45 felett 7,9

NBII férfi 25 év alatt 8,11

NBII női 25 év alatt 8,6

NBII férfi 25-35 8,7

NBII női 25-35 7,9

NBII férfi 35-45 8,6

NBII női 35-45 7,6

NBII férfi 45-55 8,3

NBII női 45-55 7,3

Megyei férfi 25 év alatt 7,7

Megyei női 25 év alatt 6,1

Megyei férfi 25-35 7,3

Megyei női 25-35 6,7

Megyei férfi 35-45 6,10

Megyei női 35-45 6,4

Megyei férfi 45-55 6,7

Megyei női 45-55 6,1

Megyei férfi 55 év felett 6,4

Megyei női 55 év felett 5,7

UP férfi 25 év alatt 8,7

UP női 25 év alatt 7,9

UP férfi 25-35 8,2

UP női 25-35 7,5

UP férfi 35-45 7,9

UP női 35-45 7,2

UP férfi 45-55 7,7

UP női 45-55 6,9

UP férfi 55 év felett 7,5

UP női 55 év felett 6,6
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Az MKSZ versenyrendszerében csak utánpótlásmérkőzéseken (U13-ig) foglalkoztatott 
játékvezetőknek fizikai tesztet nem kell teljesíteni. 
 
A fizikai tesztek és felmérések teljesítése érvényes sportorvosi vagy az OSEI-nél 
nyilvántartásba vett háziorvos által kiadott igazoláshoz kötött, melyet az MKSZ ügyviteli 
rendszerébe kell feltölteni a játékvezető személyes adataihoz, az új formátumú 
sportorvosi igazolás lapon, legkésőbb a vizsgát megelőző 72 órával.
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Elméleti teszt 

Nemzetközi keret, NB I., NB I/B, NB II. 
 
A minősítő és felmérő vizsgá(ko)n minden játékvezetőnek – egyénileg – 30 kérdésből 
álló, online tesztet kell kitölteni. 
A tesztkérdések összeállítása az Oktatási Szakreferens feladata, melyek kiválasztásra 
kerülhetnek az interneten található kérdésgyűjteményből vagy állhatnak új, egyéni 
kérdésekből. 
Az MKSZ JAB határozata értelmében az elméleti teszt teljesítésének alsó határa 24 
helyes válasz elérése, azaz az elméleti tesztkérdésekre adható helyes válaszok 80%-ának 
megléte. A megoldási idő: 25 perc. 

 
Helyes válasz PONTOK 

 Minősítő Felmérő 
30 12 8 
29 11 7 
28 10 6 
27 9 5 
26 8 4 
25 7 3 
24 6 2 

 
Az MKSZ versenyrendszerében utánpótlás mérkőzéseken foglalkoztatott 
megyei/budapesti játékvezetők és a csak megyei bajnoki mérkőzéseken foglalkoztatott 
megyei/budapesti játékvezetők elméleti teszt teljesítésének alsó határa 23 helyes válasz 
elérése, azaz az elméleti tesztkérdésekre adható helyes válaszok 76.6 %-ának megléte. 

Videóteszt 

Nemzetközi keret, NB I., NB I/B, NB II. 
 
A minősítő és felmérő vizsgá(ko)n minden játékvezetőnek – egyénileg – 30 kérdéses 
videótesztet kell megoldania. A feladat egyértelmű játékhelyzetekre adandó jó ítéletek 
meghatározása. 
A tesztkérdések összeállítása a Videóelemző Szakreferens feladata, melyek kiválasztásra 
kerülhetnek az interneten található kérdésgyűjteményből és új, az ott még nem szereplő 
kérdésekből. 
Az MKSZ JAB határozata értelmében a videóteszt teljesítésének alsó határa 24 helyes 
válasz elérése, azaz a tesztekre adható helyes válaszok 80 %-ának megléte. A megoldási 
idő: 25 perc. 

 
Helyes válasz PONTOK 

 Minősítő Felmérő 
30 12 8 
29 11 7 
28 10 6 
27 9 5 
26 8 4 
25 7 3 
24 6 2 

 
Az MKSZ versenyrendszerében utánpótlásmérkőzéseken foglalkoztatott 
megyei/budapesti játékvezetők és a csak megyei bajnoki mérkőzéseken szereplő 
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megyei/budapesti játékvezetők videóteszt teljesítésének alsó határa 23 helyes válasz 
elérése, azaz a tesztkérdésekre adható helyes válaszok 76.6 %-ának megléte. 

 

Az alapfokú játékvezetői záróvizsga követelményei: 

• A vizsgára bocsátás feltétele: 10-10 darab sikeres online elméleti és videóteszt 
teljesítése a vizsgát megelőző 72 órával; 

• Írásbeli: online, 30 tesztkérdésből 22 helyes megoldás sikeres vizsgát jelent. 
Megoldási idő: 30 perc (MKSZ JAB 1 fő vizsgabiztos jelenlétével); 

• Videó: online, 30 tesztkérdésből 22 helyes megoldás sikeres vizsgát jelent. Megoldási 
idő: 30 perc (MKSZ JAB 1 fő vizsgabiztos jelenlétével); 
Gyakorlati: mérkőzés vezetése, ahol a vizsgabizottság (MKSZ JAB vizsgabiztos 
jelenléte nélkül) megfelelt/nem felelt meg minősítéssel dönt; 

• A megyei játékvezetőknek előírt fizikai teszt (ingafutás) sikeres teljesítése; 
• Egészségügyi/orvosi alkalmassági igazolás; 
• A sikertelenül vizsgázók, illetve a vizsgáról igazoltan távol maradók 2 alkalommal 

kísérelhetnek meg javító/pótló vizsgát tenni. Amennyiben ezek is sikertelenek, az 
alapfokú tanfolyam megismétlése után tehető ismét vizsga. 

 
VIII. Pótvizsga és javítóvizsga-lehetőségek (NB-s játékvezetőknek és 

ellenőröknek) 

Azoknak a játékvezető/ellenőr sporttársaknak, akik a központi felmérő-minősítő 
vizsgán vagy az évközi vizsgákon nem vettek részt (pótvizsga), vagy nem értek el 
megfelelő eredményt (javítóvizsga), vizsgalehetőség biztosított az alábbi feltételekkel: 
A minősítő és felmérő továbbképzéseket/vizsgákat követő pótvizsgán csak olyan 
személy vehet részt, aki a továbbképzések valamelyikén is részt vett. 
Továbbképzés nélkül, csak a pótvizsgán részt venni nem lehetséges. 

 
• Igazolatlan távollét esetén pótvizsgára nincs lehetőség; 
• Az ily módon távolmaradó játékvezetők/ellenőrök a 2022-2023-as bajnoki évben az 

MKSZ által rendezett mérkőzéseken, mint játékvezetők/ellenőrök, nem 
működhetnek; 

• Felmérő, minősítő, évközi vizsgáról való igazolt távollét (sérülés, betegség esetén 
orvosi igazolás bemutatása szükséges) esetén pótvizsga tehető, abban az esetben, ha 
a továbbképzések elméleti előadás anyagait elsajátították (sikertelen fizikai vizsgát 
követően bemutatott orvosi igazolást az MKSZ JAB nem fogad el); 

• Az igazolt távollét alapján, a pótvizsgára jogosult játékvezetők/ellenőrök elért 
eredményei a pontszámok tekintetében teljesértékűek; 

• A minősítő és felmérő vizsgákon vis maior ok miatt nem megjelentek részére az 
MKSZ JAB egyéni elbírálás alapján soron kívüli vizsgát szervezhet; 

• A minősítő, felmérő javító-/pótvizsgán tett sikertelen vizsga esetén javítóvizsgára 
nincs lehetőség; 

• Sikertelen minősítő, felmérő évközi vizsga esetén; 
o a 70%-76.6%-os (21-22-23 pontos) sikertelen elméleti és videótesztet 

újabb teszt megírásával lehet javítani; 
o a 66.6% alatti (20 vagy annál kevesebb) pontot érő teszteredmény esetén 

javítóvizsgára nincs lehetőség; 
• Sikertelen minősítő elméleti, videó és/vagy fizikai javítóvizsga esetén a 

játékvezető/ellenőr az adott bajnoki évben nem lehet tagja annak a keretnek, 
amelynek tagságára felterjesztették; 
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• Az a játékvezető/ellenőr addig az időpontig, míg a számára előírt 
vizsgakövetelményeket eredményesen nem teljesíti, semmilyen mérkőzés 
vezetésére, illetve mérkőzés ellenőrzésére nem jogosult, nem küldhető (sikertelen 
vizsga esetén csak megyei mérkőzést vezethetnek); 

 
Minősítő vizsgát a játékvezető és az ellenőr legközelebb csak a következő bajnoki 
évre történő felterjesztést követően tehet. 
A javítóvizsgán elért helyes elméleti és videótesztért az alábbi pontszámok 
kaphatók: 

 
Helyes válasz PONTOK 

 Minősítő Felmérő 
30 6 4 
29 5 3 
28 4 2 
27 3 1 
26 2 0 
25 1 0 
24 0 0 

 
A minősítő javítóvizsgán sikertelenül szereplő játékvezetőnek további javítási 
lehetősége nincs. 

 
A minősítő, felmérő és évközi vizsgákon a meg nem engedett eszközök, módszerek 
használatát az MKSZ JAB egyéni mérlegelés alapján a játékvezető/ellenőr 
kerettagságának ideiglenes felfüggesztését vagy alacsonyabb keretbe 
visszasorolását alkalmazhatja. 

 
A fentiekből következik, hogy az NB I-es és NB I/B keretes felmérő vagy évközi vizsgák 
eredményének ismeretében módosulhatnak a játékvezetői keretek, azaz a sikertelenül 
vizsgázók az adott bajnoki évben besorolásuknál egy kategóriával alacsonyabb osztályú 
mérkőzést vezethetnek. 
Az NB II-es felmérő vagy évközi vizsgán sikertelenül teljesítők a bajnokság hátralévő 
fordulóiban NB-s osztályú felnőtt mérkőzést nem vezethetnek, csak NB-s 
utánpótlásmérkőzéseken foglalkoztathatók. 

 
IX. Az ellenőrzések 

Az ellenőrzéseknél az NB I-es NB I/B-s keretbe tartozó játékvezető párosok NB-s felnőtt 
– indokolt esetben más kategóriájú is – és MK-mérkőzésekre kapott valamennyi 
ellenőrzési pontszáma beszámításra kerül, de amennyiben a páros 5 vagy több 
ellenőrzéssel rendelkezik, a legnagyobb és a legkisebb pontszámú ellenőrzés kiesik és a 
maradék átlaga kerül beszámításra. 
Egy ellenőrzési pontszám 0,40 rangsorpontszámmal egyenértékű. 
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X. Az MKSZ JAB vezetőségi véleménye 

Az MKSZ JAB szakreferensei véleményének meghallgatását követően dönt az MKSZ JAB 
Elnöksége a párosok részére adható vezetőségi véleménypontszámokról. Az MKSZ JAB 
Elnöksége a párosoknak a pontokat legjobb tudása és ismerete szerint adja. 
A vezetőségi vélemény alapját képező pontszámok az alábbi tulajdonságok alapján 
kerülnek meghatározásra: 

Egyéni képességek, készségek, adottságok: 0-3 pontig 

• életkor 
• megjelenés 
• magatartás 

• pontosság 
• erkölcsi megítélés 
• pártatlanság, semlegesség 

Fejleszthető képességek 0-4pontig 

• fejlődőképesség 
• empatikus képesség/készség 
• kommunikációs készség 
• konfliktuskezelés 
• külső hatások kezelése, feldolgozása 

Előző évi teljesítés, felkészülés 0-10 pontig 

• elfogadottság mértéke 
• az év közbeni felmérések eredményeinek összessége 

• szövetségi képviselőktől/versenybíróktól/játékvezető ellenőröktől 
érkezett információk 

• sportszervezetek részéről érkezett jogos kifogások, észrevételek 
• foglalkoztathatóság (mérkőzéslemondások mértéke) 

Az MKSZ JAB Elnöksége által adható maximális pontszám: 17 pont 

Az adott véleményt, pontot az MKSZ JAB Elnökségének sem szóban, sem írásban 
nem kell megindokolnia. 

 
XI. A játékvezető párosok besorolásának szempontjai 

A játékvezetői párosok besorolásnál – az éves vizsgákon és évközi felméréseken nyújtott 
teljesítéseket is alapul véve – az MKSZ JAB Elnöksége az alábbi szempontokat veszi 
figyelembe: 

 
• a fizikai teszt teljesítését 
• az előző évi bajnokság ellenőrzési átlagpontszámát 
• az elméleti teszt eredményét 
• a videóteszt eredményét 
• az MKSZ JAB vezetőségi véleményét 
• a versenybírók értékelését 
• egyéb évközi vizsgák eredményeit 
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A fentieknek megfelelően, a 2022-2023-as bajnoki évre történő besorolásnál a következő 
szempontokat az alábbi pontszámok szerint vesszük figyelembe: 

 
1. Ellenőrzés 40 pont 
2. Versenybírók értékelése 3 pont 
3. Elméleti teszt (minősítő max. 12 pont, felmérő max. 8 pont) 20 pont 
4. Videóteszt (minősítő max. 12 pont, felmérő max. 8 pont) 20 pont 
5. MKSZ JAB vezetőségi véleménye 17 pont 

Összesen (max.): 100 pont 
 

A versenybírók értékelése alapján felállított rangsor első harmadában lévő játékvezetők 
3 pontot, a második harmadába tartozók 2 pontot, a harmadik harmadába tartozók 1 
pontot kapnak. 

 
A fentiekben meghatározott szempontok alapján az MKSZ JAB Elnöksége dönt a vizsgát 
tett játékvezetői párosok keretbe sorolásáról. 

 
XII. Játékvezetői keretek 

Az MKSZ JAB Elnöksége a következő kereteket kívánja foglalkoztatni: 

NB I-es keret 1-25-ig rangsorolt párosok 

Bármilyen szintű hazai bajnoki és kupamérkőzésen működhetnek. 

NB I/B-s keret 26-45-ig rangsorolt párosok 

NB I/B -s férfi-női bajnoki és kupa, valamint alacsonyabb osztályú mérkőzéseken 
működhetnek, a keretből bármelyik játékvezető párosnak van lehetősége/esélye – év 
közbeni teljesítménye alapján – az NB I-es keret mérkőzésein szerepelni. Az NB I-es 
keret mérkőzéseire történő kiválasztás és küldés az MKSZ JAB hatáskörébe tartozik. 

NB II-es keret 46. hely után rangsorolt párosok 

NB II-es és alacsonyabb osztályú mérkőzéseken működhetnek. A keretből bármelyik 
játékvezető párosnak van lehetősége/esélye – év közbeni teljesítménye alapján – az NB 
I/B-ben szerepelni. Az NBI/B-s keret mérkőzéseire történő kiválasztás és   küldés az 
MKSZ JAB hatáskörébe tartozik. 

Megyei keret 

Megyei osztályú mérkőzéseken működhetnek. 
Az MKSZ JAB javasolja a megyei (budapesti) szövetségeknek, hogy az NB II-es 
továbbképzésre és minősítő vizsgára – a kritériumok betartásával – a lehető legnagyobb 
létszámmal terjesszenek fel megyei játékvezetőket. 

 
A hazai rendezésű, nemzetek közötti mérkőzésekre és felkészülési mérkőzésekre a 
közreműködő játékvezetőket keretbe sorolásuktól függetlenül, az MKSZ JAB Küldő 
Szakreferense – szükség szerint – az Albizottság Elnökével egyetértésben jelöli ki. 

 
Az adott keretekben történő szerepeltetés mennyisége (mérkőzésekre történő 
delegálás), valamint a keretek közötti átjárhatóság nem kötelező érvényű, melyet az 
MKSZ JAB állandó felülvizsgálattal kontrollál. Súlyos fegyelmi, etikai vétség, 
rendszeres mérkőzéslemondás, elfoglaltság- bejelentés esetén az MKSZ JAB 
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meghatározott ideig a játékvezető alacsonyabb keretbe visszasorolásáról, 
foglalkoztatásának mérsékléséről, felfüggesztéséről határozhat. 

 
Utánpótlásmérkőzések vezetésére jogosultak kerete (I. és II osztályú U17-18 és 
U19-20) 

Érvényes vizsgával rendelkező, de keretbe nem sorolt párosok NB-s 
utánpótlásmérkőzésen küldésben részesülhetnek. 

 

Megerősítés: Az MKSZ JAB Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén 
a játékvezetők az eredeti keretbe sorolásánál magasabb kategóriában kapjanak 
lehetőséget mérkőzés vezetésére. 

 
XIII. Játékvezető-ellenőrök keretbe sorolása 

A játékvezető-ellenőrök vizsgákon nyújtott teljesítménye, szakmai tevékenységük 
értékelésének figyelembevételével, az MKSZ JAB Ellenőrzési Szakreferensének 
előterjesztése alapján, az MKSZ JAB Elnöksége dönt a játékvezető-ellenőrök keretbe 
sorolásáról, foglalkoztatásáról. 

 
XIV. Egyebek 

A minősítő vizsgán részt vett játékvezetők besorolása a játékvezetői pótvizsgát követő 
5 munkanapon belül az MKSZ honlapján, az MKSZ JAB aloldalán megtekinthető. 

 
A vizsgaeredmények és az MKSZ JAB határozata (besorolás) ellen írásban lehet 
véleményt és kifogást benyújtani, melynek beérkezési határideje a honlapon történő 
megjelenést követő 10. naptári nap. 

 
A pótvizsga után összeállt új párosok felterjesztésének határideje a pótvizsgát követő 10. 
naptári nap. 

 
A vizsgákon előforduló elméleti és videóteszt-kérdések kapcsán kifogásokat, javítási 
kérelmeket – amelyet a vizsgát követő 24 órán belül van lehetőség benyújtani – azt 36 
órán belül az Oktatási Szakreferens megvizsgálja, majd döntéshozatalra az MKSZ JAB 
Elnöksége elé terjeszti. 

 
A minősítő vizsga előtt és a felterjesztés időpontjáig létrejött, valamint a pótvizsgát 
követően összeállt új játékvezetői párosok keretbe sorolásáról az MKSZ JAB Elnöksége 
egyéni elbírálás alapján dönt, figyelembe véve korukat, felkészültségüket, korábbi 
működésüket, vizsgán elért eredményüket. 

 
Az MKSZ JAB Elnöksége fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes játékvezetők 
esetében – kivételesen méltányossági okokból (pl.: nemzetközi kerettagság, mindkét 
játékvezető jelentős NBI-es múltja stb.) – a fentiektől eltérően járjon el. 

 
A lejárt érvényességű vizsgával rendelkező vagy sikertelen minősítő vizsgát, ill. 
pótvizsgát tett játékvezető – a következő évi felterjesztése esetén – nem rendelkezik 
előjogokkal. 

 
Azok az NB I-es és NB I/B-s keret vizsgájára meghívott játékvezetők, akik a minősítő 
vizsga követelményeit nem teljesítik, az érintett bajnoki évben az MKSZ által rendezett 
NB I-es és NB I/B-s mérkőzéseken játékvezetőként nem működhetnek. 
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Az NB I-es és NB I/B-s keret minősítő vizsgáján és/vagy annak pótvizsgáján vagy 
javítóvizsgáján sikertelenül vizsgázott játékvezetők az NB II-es mérkőzések vezetésére 
csak akkor jogosultak, ha teljesítették az NB II-es vizsga feltételeit. 

 
E Szabályzat visszavonásig érvényes. A Szabályzatban bekövetkező esetleges 
változtatásokról az érintettek a változást követő 3 munkanapon belül írásban 
értesítést kapnak. 

 
Az MKSZ JAB Elnöksége a fenti szabályzatot 2022. május 18-án egyhangú szavazással 
elfogadta, és az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága a 28/2022-es számú 
határozatában jóváhagyta. 

 
Budapest, 2022. május 26. 


