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Classified as Internal 

A követelményrendszer (a továbbiakban: Követelményrendszer) a Magyar Kézilabda 
Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) Alapszabályában, Szervezeti- és Működési 
Szabályzatában és a Megyei Szövetségek Egységes Szervezeti- és Működési Szabályzatában 
foglaltaknak megfelelően, összehangoltan szabályozza valamennyi versenybíróra 
vonatkozó kötelmeit, továbbá az MKSZ valamennyi versenyrendszerében közreműködő 
versenybírók feladataik ellátására vonatkozó jogosultságának feltételrendszerét. 

I. A Követelményrendszer célja 

- Szakmailag kontrollált és teljesítményorientált felkészülés, a versenybírók minőségi 
szakmai munkájának elősegítése érdekében. 

 
- A versenybírói vizsga, és a továbbképzés rendjének meghatározása. 

 
- A versenybírók foglalkoztatási alapelveinek rögzítése. 

 

- A versenybírói tevékenység működési alapelveinek egy helyen történő 
megjelenítése, a szakszerű, átlátható működés érdekében. 

II. A felterjesztések rendje 

A versenybírókat a továbbképzésre és vizsgára a Megyei (Budapesti) Kézilabda 
Szövetségek elnökei írásban kötelesek felterjeszteni.  
Kivételes és indokolt esetekben, a Verseny Albizottság elnöke engedélyezheti, hogy a 
versenybírót ne a lakhelye szerint illetékes Megyei (Budapesti) Kézilabda Szövetség 
elnöke terjessze fel. 
A felterjesztés határidejét Verseny Albizottság elnöke írásban közli a Megyei  
(Budapesti) Kézilabda Szövetségekkel. 
A határidő elmulasztása esetén pótlólagos felterjesztésre vagy annak kiegészítésére a 
Verseny Albizottság elnökének engedélyével van lehetőség. 

III. Az MKSZ Verseny Albizottságának módosító és vétójoga 

A Verseny Albizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a Megyei (Budapesti) 
Szövetségek által felterjesztett, vagy nem felterjesztett versenybírókkal kapcsolatban – 
megalapozott indokoltság esetén – módosító, kiegészítő vagy elutasítási jogával éljen.  
Minden ilyen esetben a döntést a Verseny Albizottság és a felterjesztő megye közötti 
egyeztetésnek kell megelőznie és a módosítást, vagy az elutasítást írásban indokolni 
szükséges. 
 

IV. A versenybírók érdekeltségei 

A versenybírók minden bajnoki évben, az adott bajnoki év szeptember 30. napjáig, az 
adott bajnoki évre, valamint az azt megelőző öt évre vonatkozó érdekeltségüket, 
esetleges összeférhetetlenségüket írásban kötelesek jelezni a Bajnoki Rendszabályok 
12. szabály 4. § c) pontja szerint a Verseny Albizottságnak. 
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V. Továbbképzések, vizsga időpontjai 

 
Az éves kötelező versenybírói továbbképzés és vizsga feltételeit és időpontját a 
Versenyigazgatóság írásban közli a Megyei (Budapesti) Kézilabda Szövetségekkel, 
illetve a felterjesztett versenybírókkal. 
Indokolt esetben online konzultációkat és teszteléseket is elrendelhet a Verseny 
Albizottság. 

 

VI.  A vizsga követelményei 

A vizsga anyagát az MKSZ egységes, online felkészítési és vizsgáztatási rendszerében 
rögzített, versenybírókra vonatkozó kérdések és az azokra helyesnek elfogadott 
válaszok képezik. Továbbá a vizsgaanyag részét képezi az adott bajnoki évre vonatkozó 
versenykiírás is. 

Az előző bekezdésben hivatkozott online felületen kötelező jelleggel meghatározott 
számú gyakorló teszt végrehajtásáról a felterjesztést megelőzően ad tájékoztatást az 
MKSZ Versenyirodája. Ugyanakkor a Verseny Albizottság felhívja valamennyi 
versenybíró figyelmét arra, hogy a gyakorló tesztek lefolytatása nagymértékben 
elősegíti a vizsgára való felkészülést. 

Az adott bajnoki évben versenybíróként történő működés feltétele az előző pontban 
meghatározott továbbképzésen való részvétel, továbbá egy 30 kérdésből álló vizsgasor 
legalább 24 helyes válasszal történő teljesítése.  Az adott vizsgán megfelelt, illetve nem 
megfelelt kategóriába sorolt végeredmény érhető el. A nem megfelelt kategóriát 
teljesítő versenybírók pótvizsgán vehetnek részt. A pótvizsgán ismételt, vagy az eredeti 
vizsgasortól eltérő kérdéseket tartalmazó, 30 pontból álló kérdéssorra adott 24 helyes 
válasz teljesítése esetén van mód az adott bajnoki évben versenybíróként működni. 
Sikeres vizsga, vagy pótvizsga hiányában az adott bajnoki évadban NB-s mérkőzésen 
az adott személy nem működhet.  

A továbbképzésen részt vett és sikeres vizsgát tett versenybírók az adott bajnoki évre 
vonatkozó megbízási keretszerződés megkötése után, valamint az abban 
meghatározott mértékű hozzájárulási díj megfizetését követően jogosultak a 
működésre. 

Az adott bajnoki évben nemzetközi delegátusként is működő versenybírók valamelyik 
továbbképzésen való részvétele kötelező, azonban a nemzetközi delegátusok 
mentesülnek a vizsgakötelezettség teljesítése alól, tekintettel arra, hogy az ő 
működésük előfeltétele az EHF által meghatározott vizsgakövetelmények 
maradéktalan teljesítése, továbbá valamennyi nemzetközi delegátus szakmai, 
konzultációs segítséget nyújt, mind a továbbképzések előadásainak elkészítéséhez, 
mind a vizsgakérdések összeállításához. Ezért jogi, etikai értelemben a vizsgázással 
kapcsolatban fennáll az összeférhetetlenségük. 
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VII. A versenybírók foglalkoztatása 

Az adott bajnoki évadban foglalkoztatható versenybírókat a Verseny Albizottság nem 
sorolja keretbe. A működésre jogosult versenybírók a versenybírói küldésért felelős 
döntése alapján bármilyen besorolású mérkőzésen működhetnek. Egyezően a 
megbízási keretszerződésben foglaltakkal a versenybíróknak foglalkoztathatósági 
jogosultsága van, ugyanakkor a Verseny Albizottságnak foglalkoztatási kötelezettsége 
nincs. 

VIII. A versenybírók felelősségi köre 

A versenybíró felelős: 

- a rendezési jogosultságokat bizonyító okiratok ellenőrzéséért (lásd Versenykiírás 
Mérkőzés Rendezési Előírások), 

- a versenyjegyzőkönyv elkészítésének ellenőrzésért, 

- a versenyjegyzőkönyvhöz kapcsolódó igazolások (versenyengedélyek, sportorvosi 
igazolás) ellenőrzéséért, az esetleges adminisztrációs hibák javíttatásáért, 

- a jegyzőkönyvben szereplő személyek beazonosításáért (arcképes ellenőrzés) – kivéve 
NBI. osztály, 

- a cserehelyen tartózkodó hivatalos személyek szabályzatban előírt öltözékének 
ellenőrzéséért, 

- a versenybírói asztal, valamint a mérkőzés szabályos megrendezéséhez szükséges 
egyéb kellékek (időkérő lapok, sérült játékos jelzésére szolgáló lap, esetleges tartalék 
óra stb.) meglétének leellenőrzéséért, 

- a mérkőzés eredményének vezetéséért, illetve a figyelmeztetések, büntetések 
rögzítéséért, a versenyjegyzőkönyv és a versenybírói lap pontos kitöltéséért, 

- a csere rendjének és a pályára belépések felügyeletéért, a cserehelyen tartózkodók 
számának ellenőrzéséért, a csapatok hivatalos személyeinek fegyelmezéséért, 
esetlegesen incidensek esetén a játékvezetők tájékoztatásáért, 

- a játéktéren történt játékos ápolás után a támadások számolásáért, 

- a mérkőzés alatt az időméréséért (játékidő, kiállítási idő, csapatidő-kérés és félidők 
méréséért egyaránt), 

- a hivatalos eredményjelzőn megjelenő adatok helyességének ellenőrzéséért, 
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- VIR használat esetén a játéktér rendjéért, esetleges szabálytalanságok jelzéséért a 
játékvezetők felé, 

- a versenyjegyzőkönyv, és az online jegyzőkönyv azonosságáért, esetleges hibák 
kijavíttatásáért, 

- a mérkőzés után a versenyjegyzőkönyv lezárásáért, az online versenyjegyzőkönyvvel 
való egyeztetésért, a papíralapú jegyzőkönyv, valamint az előírt dokumentumok az 
illetékes KSZ felé történő expediálásáért, és - ahol szükséges - az MKSZ online 
rendszerében az eredmény rögzítéséért, 

- gyermekbajnoki és kisiskolás mérkőzéseken a játékvezetőkkel közösen hitelesíti a digitális 
jegyzőkönyvet 

- gyermekbajnoki mérkőzéseken ellenőrzi az előírt szakmai elvárásokat (például:  védekezés 
fajtája) és szükség esetén intézkedik a betartatásukról 

- ahol szükséges a játékvezetők teljesítményének, pontozásáért, minősítéséért, 

- a mérkőzés előtt, alatt, és után előforduló rendkívüli történésekről szóló kiegészítő 
jelentés elkészítéséért, és expediálásáért. 

Amennyiben egy adott mérkőzésen két versenybíró működik a felelőségi körükbe utalt 
tárgykörök tekintetében felelősségük egyetemleges. Ez azt jelenti, hogy mindketten 
azonos mértékben felelnek valamennyi kötelezettség teljesítése vonatkozásában. 

Olyan mérkőzésen, ahol két versenybíró működik közre, a játékvezetők nem vonhatók 
felelősségre a mérkőzéssel összefüggő adminisztrációs tevékenységek hibáiért (pl. 
jogosulatlanul szereplő játékos, hibásan lezárt jegyzőkönyv, stb.), és nem feladatuk a 
mérkőzés közbeni idő mérése, valamint az eredmény vezetése.  

IX. Egyebek 

A versenybírók továbbképzésével, vizsgáztatásával, működésével kapcsolatban 
felmerült kérdések megválaszolása a Verseny Albizottság kompetenciájába tartozik. 

 
Budapest, 2022………… 

 


