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A Magyar Vízilabda Szövetség Játékvezetői Biztossága 2015. év március hó 13. napján tartott ülésén meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T O T. 

 

A korábbi Játékvezetői bizottság 2013. év április hó 11. napján tartott ülésén hozott, a játékvezetők teljesítményének 

következményeiről („pihentetésről”) szóló döntését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezéseket hozza.  

A Magyar Vízilabda Szövetség, illetve tag-, és alszervezetei által rendezett bajnokságokban a játékvezetők teljesítményét 

általánosan az ellenőr, illetve eseti jelleggel a Játékvezetői bizottság értékeli. A Bizottság bajnoki szezononként legalább egy 

alkalommal tesztvizsgán méri fel a játékvezetők szabályismeretét. 

1. a tesztvizsga 80% (nyolcvan) vagy azt meghaladó eredmény elérése esetén sikeres, 

2. amennyiben a teljesítmény a 80%-ot (nyolcvan) nem éri el, az bukást eredményez, és az adott közreműködő 

sikeres ismétlővizsga letételéig semmilyen osztályba játékvezetői minőségben nem küldhető, 

3. maximálisan 2 (kettő) ismétlővizsga tehető, 

4. ha az adott játékvezető a második ismétlővizsgát sem tudja sikeresen teljesíteni, kizárólag a játékvezetői 

tanfolyam újbóli elvégzése után bocsájtható vizsgára. 

Az ellenőrök által tapasztalt színvonalat a mérkőzést követően pontokkal (maximum 10 pont), és az ebből számított százalékos 

arányszámmal minősítik. 

1. amennyiben az ellenőr által adott százalékos érték: 

a. 50% vagy annál alacsonyabb a játékvezető teljesítménye elégtelennek (bukás), 

b. 66% és 51% közötti a játékvezető teljesítménye gyengének minősül. 

2. a fent meghatározott esetekben a Játékvezetői bizottság a következő szankciókat alkalmazza: 

a. 1. pont, a. alpont esetén a Bizottság a játékvezetőt 3 (három) hét időtartamra felfüggeszti 

mindennemű, (minden osztályban) 

b. játékvezetői műhiba esetén az érintett közreműködőt az ismétlő tesztvizsga megírásáig, de legalább 

a 2.pont, a. alpontjában meghatározott ideig felfüggeszti mindennemű,  

 



 

 

 

 

c. 1. pont, b. alpont esetén a Bizottság a játékvezetőt 1 (egy) hét időtartamra felfüggeszti minden 

azonos és magasabb osztályban történő (tehát alacsonyabb osztályba sorolt mérkőzésre a 

felfüggesztés alatt is küldhető) játékvezetői tevékenység alól. 

3. visszatérés szabályai: 

a.  a 2. pontban szabályozott esetekben a felfüggesztés időtartamának leteltét követően a játékvezető 

egy utánpótlás forduló levezetése után, (a felfüggesztés záró dátuma után következő utánpótlás 

forduló) 

b. amennyiben a felfüggesztés ideje alatt az utánpótlás bajnokság szünetel, úgy 2 (kettő) igazolt felnőtt 

vagy 3 (három) utánpótlás edzőmérkőzés vezetése után térhet vissza teljes jogosultsággal. 

 

A Játékvezetői bizottság saját hatáskörében (az ellenőri értékeléstől függetlenül) jogosult eljárni és a felfüggesztésről 

intézkedni, amennyiben bármely játékvezető teljesítményével, magatartásával kapcsolatban kirívó eseményt tapasztal. Ilyen 

lehet például: 

 játékvezető által elkövetett olyan műhiba, (illetve műhibának nem minősülő, olyan játékvezetői hiba, melyre 

a szabály nem a játékvezető mérlegelési körébe tartózó szankció alkalmazását rendeli), amely ellen óvást nem 

nyújtottak be, vagy az óvást elutasították,  

 olyan kiemelkedően súlyos játékvezetői hiba (pl. brutalitás megítélése vagy meg nem ítélése, mérkőzés 

végeredményét befolyásoló hiba), mely videofelvétellel kétséget kizáróan bizonyítható, vagy a Bizottság 

legalább két tagja személyesen a helyszínen tapasztalt, 

 olyan erkölcsileg elfogadhatatlan magatartás, ami alkalmas arra, hogy a játékvezetői társadalmat lejárassa. 

Jelen határozat ellen az MVLSZ SZMSZ V. fejezet 2.11. pontja alapján a kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül a 

Magyar Vízilabda Szövetség Sportági Egyeztető Bizottságához címzett, de a Játékvezetői Bizottsághoz benyújtott 

fellebbezésnek van helye. 

I N D O K O L Á S 

 

A Játékvezetői bizottság, 2015. év februári újjáalakulását követően tapasztalta, hogy a játékvezető „pihentetésének” (a 

játékvezetői tevékenység felfüggesztésének) irányvonalait a már idézett 2013. év április hó 11. napján tartott ülésén vezetett 

jegyzőkönyvben a korábbi bizottság nem kellő alapossággal, egyértelmű, tiszta, mindenkire egyformán vonatkozó 

követelmények és szankciók meghatározás nélkül szabályozta. Az MVLSZ Szervezeti és Működési Szabályzata, mint 

keretszabályzat megteremti a lehetőséget a Bizottság számára, hogy határozatával tiszta jogi környezetet teremtsen az adott 

kérdésben. A fenti tényállás alapján a játékvezetői szakmai tevékenység magas színvonalának megtartása érdekében a 

Bizottság a rendelkező részben megjelöltek szerint határozott. 
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