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2019. évi alapfokú játékvezetői tanfolyam 

Tematika 

I. Elméleti előadások: 
Helyszíne: 1053 Budapest, Curia u. 3. III. emelet 7. 
Időpontjai: minden esetben 17.30 és 21.00 óra között. 

1. Elméleti képzés időpontjai: 
# Időpont Téma Előadó 

1. Szeptember 3., kedd Játékszabályok 1-7. pont 
Soltész R. 

Vigh A. 

2. Szeptember 5. csütörtök Játékszabályok 8-14. pont Soltész R. 

3. Szeptember 10., kedd Játékszabályok 15-21. pont Szarka J.  

4. Szeptember 12., csütörtök Játékszabályok 22-28. pont Soltész R. 

5. Szeptember 17., kedd 

Jegyzőkönyvvezetés, 
versenykiírások, játékvezetői 
szabályzat, fegyelmi előírások, 
adminisztráció 

Vasák B. 

Vigh A. 

6. Szeptember 19., csütörtök 
Elméleti összefoglaló, a 
mérkőzéssel kapcsolatos 
gyakorlati dolgok, protokoll 

Vigh A. 

 
A 2-6. előadáson: az előző előadás anyagából 12-12 kérdéses tesztlap kitöltése és értékelése. 

2. Tanfolyamra való jelentkezés: 

 Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 27. (Pótjelentkezés: a jelentkezők létszámától 
függően, korlátozott számban lehetséges.) 

 Jelentkezni e-mailben lehet a jb@brsz.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. 
o Szükséges adatok: név, születési év, telefonszám, rendszeresen használt e-mail cím 

 Minimális életkor: a tanfolyamon csak azok vehetnek részt, akik már elmúltak 16 évesek 
vagy a tanfolyam évében töltik be 16. életévüket. 

 További információk: Vigh Andrea, jb@brsz.hu, +36 70 281 3059 

3. Tanfolyami díj, befizetési határidő: 

 A tanfolyam díja: 15.000.- Ft. 
o A tanfolyam díja a következőket foglalja magába: a képzés költségei, a vizsga díja, 

valamint minden jelentkező, aki az elméleti vizsgát sikerrel teljesíti, kap egy 
FOX40-es, fogvédővel ellátott sípot.  

 Befizetési határidő: a tanfolyam díját az első elméleti előadáson kell befizetni, 
készpénzben, a BRSZ részére fizetett támogatás formájában. 

 A tanfolyam díja a jelölt törlése esetén sem igényelhető vissza. 

4. A tanfolyam elméleti követelménye: 

1. A röplabdázás hivatalos szabályai 2017-20,  

http://www.brsz.hu/
mailto:brsz@brsz.hu
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2. A röplabdázás szabályaihoz kapcsolódó esetek gyűjteménye 2019 (Casebook) 
3. Játékvezetői irányelvek röplabda játékvezetők számára 2019 (Guidelines) 
4. A BRSZ Játékvezetői szabályzata 
5. A BRSZ Felnőtt Budapest Bajnokságának versenykiírása 2019-2020 
6. A BRSZ Utánpótlás Budapest Bajnokságának versenykiírása 2019-2020 
 
A dokumentumok a következő oldalakról tölthetők le: 
http://www.brsz.hu/dokumentumok.php?id=6 
http://www.brsz.hu/dokumentumok.php?id=8 
http://www.brsz.hu/szabalyzatok.php 

5. Előadók és gyakorlati oktatók:  
Vasák Bertalan, Szarka János, Vigh Andrea, Dr. Árpás Krisztina, Dr. Varga András, Soltész 
Róbert,  

6. Elméleti vizsga: 

 Ideje: 2019. szeptember 24., kedd, 16.30 órától kb. 20.00 óráig. 
 Helyszíne: 1053 Budapest, Curia utca 3. III. em. 7. 
 A vizsga menete: 

1. Írásbeli vizsga: 30 kérdésből álló tesztlap kitöltése. A sikeres írásbeli vizsgához 
legalább 80% elérése szükséges. 

2. Szóbeli vizsga: a megadott tételek szerinti témakörökből.  
 Vizsgabizottság: Vasák Bertalan, Szarka János, Vigh Andrea, Soltész Róbert 
 Pótvizsga: Az elméleti vizsgán nem megfelelő eredményt elért jelöltek pótvizsgát 

tehetnek egy később meghatározott időpontban. A pótvizsga díja: 5.000,- forint. 

II. Gyakorlati oktatás: 

 A gyakorlati oktatáson a sikeres elméleti vizsgát tett jelöltek vehetnek részt. 
 Ideje: 2019. október, november (szükség esetén december) hónapokban, két alkalommal 

(létszámtól függően), később kijelölt időpontokban és helyszíneken 
 A gyakorlati oktatás a következő feladatokra terjed ki: I. és II. játékvezetés, 

jegyzőkönyvvezetés 

1. Gyakorlati alkalmasság felmérése: 

 A jelöltek értékelése működés közben: „Alkalmas”, „Nem alkalmas”. 
 Vizsgabizottság: Szarka János, Vigh Andrea, Vasák Bertalan, Dr. Árpás Krisztina, Soltész 

Róbert 

2. Gyakorló játékvezetés: 

 A gyakorlati oktatáson „alkalmas” értékelést szerzett jelölteket a BRSZ nyilvántartásba 
veszi.  

 A jelöltek a szükséges játékvezetői felszerelésük beszerzését követően „III. jelölt” 
minősítéssel működhetnek a BRSZ JB küldésével 2019. decemberétől, valamint a 
2019/2020. bajnoki idényben. 

 Kötelező mérkőzéslátogatás: A „III. jelölt” minősítés megszerzésének további feltétele két 
felnőtt Budapest bajnoki mérkőzés (1. vagy 2. osztály) személyes megtekintése, mely 
mérkőzéseken legalább az egyik játékvezetőnek I. osztályú minősítéssel kell rendelkeznie. 

o A mérkőzéslátogatás teljesítését a mérkőzés I. játékvezetője igazolja. 

http://www.brsz.hu/
mailto:brsz@brsz.hu
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o A mérkőzéslátogatás során a jelölt teendői: igazolások ellenőrzésének figyelemmel 
kísérése, protokoll megfigyelése, a játékvezetői munka megismerése, felmerülő 
kérdések megbeszélése, konzultáció. 

o A kötelező mérkőzéslátogatás a képzés elméleti és gyakorlati része alatt is 
teljesíthető.  

3. III. osztályú minősítés megszerzése 

 A 2019/2020. bajnoki idény végén vagy a 2020/2021. bajnoki idény elején, legalább két 
bajnoki mérkőzésen, a BRSZ Ellenőrzési Rend szerint végrehajtott játékvezetői 
ellenőrzés. 

 A sikeres vizsga feltétele: a két alkalommal végzett játékvezetői ellenőrzés során legalább 
a „Jó” minősítés megszerzése a BRSz Ellenőrzési Rend szerint meghatározott 
követelmények alapján. 

 Ha a gyakorlati vizsga sikeres, akkor a játékvezető a szövetség játékvezetői keretének 
tagja lesz. 

 Ha a gyakorlati vizsga sikertelen, akkor a jelölt a 2020/2021. bajnoki idényben működhet 
gyakorló III. osztályú minősítéssel, és tehet gyakorlati vizsgát. 

 Ha az újabb gyakorlati vizsga sikeres, akkor visszamenőleg egy bajnoki idényre megkapja 
a III. osztályú minősítést, ellenkező esetben csak újabb alapfokú tanfolyamon szerezhet a 
jelölt játékvezetői minősítést. 

III. Követelmény rendje 

Törlésre kerül a jelölt, ha: 
1. a tanfolyam díját a megadott határidőig nem fizeti meg 
2. nem jelenik meg legalább 5 elméleti előadáson 
3. elméleti vizsgájának bármely része sikertelen 
4. nem jelenik meg legalább két gyakorlati oktatáson 
5. a gyakorlati alkalmasság felmérésén nem jelenik meg, vagy a vizsgabizottság 

értékelése szerint „nem alkalmas” 
6. nem teljesíti a két kötelező mérkőzéslátogatást a tanfolyamon ismertetett határidőig 

 
Budapest, 2019. június 12. 
 
 
 Vigh Andrea 
 Budapesti Röplabda Szövetség 
 Játékvezetői Bizottság vezető 
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