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Játékvezetői Bizottságának (JB )  

          2019. II. és 2020 I. félévében végzett tevékenységéről 

1. A Bizottság munkája, szervezeti élet 

A Magyar Röplabda Szövetség Elnökségének 2019. március 26-i üléséig a JT Elnöksége az MRSZ 

Alapszabályához illeszkedően szervezte, bonyolította a játékvezetéssel kapcsolatos, hatáskörébe 

tartozó feladatokat. A Magyar Röplabda Szövetség  Elnöksége a fentiekben hivatkozott ülésén a 

Játékvezetői Testület helyett létrehozta a Játékvezetői Bizottságot, amelynek elnöki feladataival a 

korábbi Játékvezetői Testület elnökét, Herpai Lászlót bízta meg, azzal, hogy 15 napon belül tegyen 

javaslatot a Bizottság összetételére. A JB elnöke a javaslatot a megadott határidőig leadta a Szövetség 

főtitkárának. A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a Bizottság összetételét a JB titkár kivételével 

a 2019. 08.13-i ülésén fogadta el. A titkár személye a 2019.11.24-i döntés alapján került kinevezésre.  

Az ügyrendnek megfelelően a koronavírus miatti veszélyhelyzet bevezetéséig a JB havonta tartotta 

üléseit. A Bizottság összetétele a következő: elnök: Herpai László, elnökhelyettes: Rádi Gyula, tagok: 

Adler László, Árpás Krisztina dr., Hóbor Béla,  Mezei Zoltán, Soltész Róbert.   

 

A JB feladatkörét szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzatot a Magyar Röplabda Szövetség 

Elnöksége a 2019. 10.29–i ülésén fogadta el. A JT által korábban ellátott feladatok közül kikerült a 

játékvezetők feletti fegyelmi jogkör, amellyel ezentúl a MRSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság 

rendelkezik, amelynek tagjává kinevezésre került Hóbor Béla és Rádi Gyula. A játékvezetők 

küldésével kapcsolatos feladatokat az SZMSZ a Versenybizottság vezetői feladatait is ellátó JB titkár 

feladatául határozta meg. 

2. Játékvezetői küldés, foglalkoztatás 

A küldés teljes egészében a központi nyilvántartás – Back Office rendszer keretében működik. A 

küldő JB titkár által előkészített küldés a JB elnök szakmai ellenőrzése alapján kerül a rendszerben 

rögzítésre.  

A játékvezetői küldésben továbbra is rendkívül nagy kihívást jelentett a csapatok - elsősorban 

utánpótlás – létszámának robbanásszerű emelkedése, amely a mérkőzések számának hasonló jellegű 

változását eredményezte. Jóllehet a beszámolási időszakban két alapfokú tanfolyamot is 

lebonyolítottunk, ennek pozitív hatása azonban csak később fog jelentkezni. A játékvezetői létszám 

növekedése emiatt nem tudta követni a megnövekedett igényeket és vannak olyan időszakok, amikor 

egyes játékvezetők kénytelenek a hét szinte minden napján vezetni a legkülönbözőbb korosztályú 

mérkőzéseket. Áldozatvállalásuk – amelyet ezúton is megköszönünk - nélkül a bajnokság 

lebonyolíthatatlanná válna. Sajnos megyei játékvezetők, akik korábban működtek az utánpótlás 

versenyeken, 1-2 megye kivételével megszűntek.   

 

3. Kapcsolatok 

Az MRSZ Elnökségében a Játékvezetői Bizottság nem képviseltette magát, a JB elnöke azokon az 

üléseken vett részt, amelyre meghívást kapott.   

Megfontolásra érdemes, hogy az MRSZ honlapján megjelenő, a játékvezetők megítélésével, 

működésével kapcsolatos cikkekben, híradásokban a JB is kifejthetné az álláspontját, komplexebb 

tájékoztatást adva az olvasóknak. 
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4. Oktatás 

A JB elmúlt évben is mindent megtett annak érdekében, hogy a megnövekedett feladatoknak 

megfelelő számú játékvezető képzésével meg tudjunk felelni. A Megyei Szövetségek – a Budapesti és 

a Szabolcs-Szatmár Megyei Szövetség kivételével - gyakorlatilag nem rendeznek alapfokú 

játékvezetői tanfolyamokat. Ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk az ilyen képzések rendezésére. 

Folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy a játékvezetők létszámának bővítésére saját szervezésű alapfokú 

tanfolyamot bonyolítottunk le. A 2019.tavasszal és ősszel, valamint az idei év tavaszán tartott 

tanfolyamokon összesen 37 fő tett sikeres elméleti vizsgát. A vizsgázók egy része már vezet az 

utánpótlás versenyeken, III. osztályú gyakorló játékvezetőként. Sajnos nehéz elérni azt, hogy a 

vizsgázott játékvezetők ténylegesen a pályán maradjanak és hosszabb távon számítani lehessen rájuk. 

A cél az, hogy minél több frissen végzett játékvezető működhessen az utánpótlás bajnokságokban, 

tehermentesítve a magasabb kategóriájú játékvezető kollégákat. Újszerű elem a tanfolyamok 

lebonyolításában, hogy részben, vagy teljes egészében távoktatás jelleggel kerültek lebonyolításra. Ez 

azt jelenti, hogy a kezdő foglalkozás és a vizsga kivételével a résztvevők interneten dolgozhatták fel a 

szabályokról a Játékvezetői Testület által készített audiovizuális anyagokat. Az idei tanfolyamon 

szerzett tapasztalatok alapján a rendszer finomítható és a jövőben hasonló tanfolyamokon lehet a 

játékvezetők létszámát bővíteni. 

 

A szervezeti átalakítás miatt a 2019. évi továbbképzés nem a korábban megszokott formában került 

lebonyolításra. November folyamán 3, decemberben 2 alkalommal, legfeljebb 20 fős létszámmal 

tartottuk meg a képzést külön az NB I és NB II keret, valamint az alsóbb kategóriájú játékvezetők 

részére.  

  

A nemzetközi összehasonlításban is élenjáró játékvezető oktatásunkban tovább folytattuk az 

elektronikus távoktatást (e-learning), amely a továbbiakban egyre nagyobb szerepet kapott a 

képzésben nem csak a tapasztalt kollégáknak, hanem a kezdő játékvezetőknek is.  Egy bajnoki évben 

több alkalommal kapnak a játékvezetők tesztkérdéseket, legutóbb az idei év májusában a koronavírus 

miatti szünetben és a júniusi teszt is előkészületben van. Ez azt a célt szolgálta, hogy a játékvezetők 

elméleti ismeretei frissek és naprakészek maradjanak a mérkőzés mentes időszakban is.  

A teremröplabda szakágban minden, a játékszabályokkal kapcsolatos anyag fordítása, illetve a többi 

szabályokkal kapcsolatos dokumentum (Irányelvek, Casebook, Jegyzőkönyvvezetői oktatási segédlet) 

a Back Office rendszerben hozzáférhető. 

 

5. Ellenőrzés 

A JB által kidolgozott ellenőrzési rendszerét szakmai és pénzügyi szempontból a Magyar Röplabda 

Szövetség főtitkára jóváhagyta. A koronavírus miatti bajnoki leállásig 30 játékvezető ellenőrzése 

történt meg. Az elvégzett ellenőrzések során főleg az NB I-es keretbe felhozni kívánt játékvezetőkre, 

illetve az I. osztályú vizsgára jelentkezőkre fókuszáltunk. Az ellenőrzésre fordított összeg az 

előirányzott kereteken belül maradt. 

 

6. Strandröplabda 

A Strand-, Hó és Szabadidős Röplabda Bizottsággal eredményes együttműködést szeretnénk folytatni 

a szakág nagyívű terveinek megvalósítása érdekében. E téren azonban meglehetősen kevés 

pozitívumról lehet beszámolni. A beszámoló időszakában a 2020-as szezon előkészítése, valamint a 

2019-es szezon közös értékelése és összegzése érdekében próbáltuk felvenni a kapcsolatot az 

SHSZRB-vel. A többszöri próbálkozás eredményeként végül 2020. március 2-án sikerült sort keríteni 

http://www.hunvolley.hu/


 

 

 1134 Budapest, Váci út 19. ¦ +36-1/300-7250 ¦  hunvolley@hunvolley.hu   

 www.hunvolley.hu  ¦  /magyarroplabdaszovetseg 

egy megbeszélésre, melynek azonban érdemben semmilyen eredménye nem lett. Bízunk benne, hogy 

a jövőben sokkal sikeresebben zajlik majd a két bizottság között a kommunikáció.  

A magas szintű játékvezető képzés érdekében az április-május hónapokra tervezett továbbképzést a 

koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt ugyan nem tudtuk megtartani, de folyamatosan dolgozunk 

azon, hogy június-július hónapokban a strandröplabda játékvezetői továbbképzés az elmúlt évekhez 

hasonló színvonalon valósulhasson meg. A veszélyhelyzet alatt a Játékvezetői Bizottság a 

teremröplabdában használt jegyzőkönyvvezetői oktatási segédletet alapul véve elkészítette a 

strandröplabda jegyzőkönyvvezetői oktatási segédletet, amely a BackOffice felületen bárki számára 

elérhető, letölthető, távoktatásban, e-learning formában is használható.  További digitális oktatási 

anyagok előkészítés alatt vannak, de az önkéntes alapon segítő kollégák kapacitása is véges, ezért az 

anyagok elkészülése még sok időbe fog telni. 

Sajnos az elmúlt három szezonban a Játékvezetői Bizottságnak nem volt lehetősége arra, hogy 

megfelelő színvonalon ellenőrizhesse a strandröplabda játékvezetők szakmai tevékenységét. Ezért az 

elmúlt évekhez hasonlóan, a 2020-as szezonra vonatkozóan is kértük, javasoltuk, hogy legalább a 

felnőtt országos bajnokság főtáblás versenynapjain önállóan működhessen egy fő Főbíró, akinek 

nemcsak adminisztrációs/fegyelmi feladata lenne, hanem a szakmai ellenőrzési feladatokat is el tudná 

látni. Sajnos, amíg erre az MRSZ nem ad lehetőséget/anyagi hátteret, addig ez egy komoly szakmai 

hiányosság marad a strandröplabda játékvezetők folyamatos képzésében, fejlődésében.  

A terem- és ülőröplabda szakágaktól eltérően a strandröplabda szakág egyetlen aktív nemzetközi 

játékvezetővel sem rendelkezik. Ez a hiányosság a hazai rendezésű nemzetközi versenyek esetén a 

Rendező számára is többletköltséget jelent a +1 fő külföldi nemzetközi játékvezető foglalkoztatása 

miatt. Az MRSZ JT 2016-os közgyűlési beszámolójában foglalt célt („feltétlenül szükséges lenne 

strandröplabdában legalább 1 főt nemzetközi játékvezetői tanfolyamra küldeni”) nemzetközi 

tanfolyam hiányában nem sikerült megvalósítani, de ezt továbbra is szeretnénk elérni, akár 2 fő 

esetében is.  

 

A strandröplabda játékvezetők létszáma alacsony, de stabil. Az átlagéletkort tekintve a keret egyre 

fiatalabb, mivel az idősebb, jelentősebb rutinnal rendelkező kollégák közül kevesebben aktívak a 

strandröplabdában. Őket létszámban egyelőre sikerült ugyan pótolni, viszont a rutin nem szerezhető 

meg egyik napról a másikra. A 2019-es szezon során a felnőtt országos bajnokság versenynapjain 

összesen 23 fő működött, akik közül mindössze 2 fő volt tagja a teremröplabdás Extra Liga keretnek. 

Ebből is látható, hogy óriási szükség lenne egy Főbíró működésére, különben nem biztosítható a 

játékvezetők folyamatos szakmai fejlődése.  

Az alacsony játékvezetői létszám ellenére az időben bejelentett versenyekre minden esetben sikerült a 

megfelelő számú játékvezetőt biztosítani, köszönhetően a játékvezető kollégák rugalmasságának, 

együttműködésének. 

 

2019 augusztusában megrendezésre került egy 1*-os, nemzetközi ranglistapont-szerző World Tour 

verseny a Lupa-tónál, amelyen mind a négy helyosztó mérkőzésen működtek magyar játékvezetők, 

általános megelégedésre. Ez kiválóan tükrözi, hogy vannak tehetséges játékvezetőink 

strandröplabdában is, nemzetközi színvonalon is megállják a helyüket, csak megfelelő szakmai 

ellenőrzéssel biztosítani kell a további fejlődésüket.  

 

A játékvezetői díjakat az MRSZ Elnöksége által jóváhagyott tarifatáblázat rögzíti. Ez egy pozitívum, 

ugyanakkor a beszámoló időszakában sem sikerült elérni a strandröplabda játékvezetők egyéb 

működési feltételeinek egy megfelelő dokumentumban történő egyértelmű, kötelező érvényű 

szabályozását. Az erre vonatkozó javaslatot a JB elkészítette, majd az észrevételek alapján átdolgozott 
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változatot 2020. március 2-án megküldte a Strand-, Hó és Szabadidős Röplabda Bizottság, valamint a 

Főtitkár Úr részére. Visszajelzést egyelőre nem kaptunk, de továbbra is bízunk javaslatunk pozitív 

elbírálásában.  

 

7. Ülőröplabda 

A Bizottság foglalkozik a szakág játékvezetői feladataival. Természetesen kénytelenek vagyunk a 

teremröplabda játékvezetők egy részét is bevonni a munkába, mert nélkülük nem lehetne biztosítani a 

Magyar Kupa és a bajnoki mérkőzések játékvezetőit. A távlati cél az, hogy az ülőröplabda 

versenyeken kizárólag a szakágra specializálódott játékvezetőket foglalkoztassunk. Sajnos munkánkat 

továbbra is nehezíti, hogy a bajnoki rendszer átláthatatlan, hosszabb távra tervezni a játékvezető 

küldést nem lehet. 

Az ülőröplabda ősztől bekerült a BO rendszerbe, így ez a része jobban átlátható már végre és a 

küldések, elszámolás is bekerülhettek ide. Sajnos a mérkőzések alacsony száma nem teszi lehetővé, 

hogy a játékvezetők nagy gyakorlatot szerezhessenek. 

 

8. Nemzetközi vonatkozások 

 

Nemzetközi tevékenységünk továbbra is sikeresnek értékelhető.  

 

A CEV-nél továbbra is tevékenykedik játékvezetői ellenőrünk, Rádi Gyula személyében. A JB 

javaslata alapján a Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége támogatta pályázatát arra, hogy folytassa 

munkáját a CEV Játékvezetői Bizottságában. 

 

A JB elnöke sportdiplomataként működik immár 26. éve az FIVB-ben, jelenleg a Játékszabály és 

Játékvezető Bizottság tagjaként a játékszabályok és játékvezetői oktatási anyagok 

készítési/aktualizálási feladataival megbízva. A JB javaslata alapján a Magyar Röplabda Szövetség 

Elnöksége támogatta pályázatát arra, hogy folytassa munkáját az FIVB fent említett 

szakbizottságában. 

Örvendetes, hogy Jámbor Tamás a CEV által 2019. decemberében rendezett nemzetközi játékvezetői 

tanfolyamot sikeresen elvégezte. A JB az utóbbi 2 évtizedben gyakorlattá vált és eredményes, igen 

szigorú szakmai követelményekkel járó felkészítést biztosította számára. 

A 2002. évben megalakult Közép Európai Regionális Röplabda Szövetségben (MEVZA) a férfi és női 

klubcsapatok ligájában a játékvezetők küldését a MEVZA elnökének felkérésére a magyar JB elnöke 

ismét elvállalta. 

Jelenleg 8 teremröplabda nemzetközi, 1 fő nemzetközi jelölt játékvezetővel és 1 ülőröplabda 

nemzetközi játékvezetővel rendelkezünk.  

 

Budapest, 2020. május 31. 

 

Herpai László 

Játékvezetői Bizottság elnök 
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