A Magyar Vízilabda Szövetség Sportági Egyeztető Bizottsága 2020. év október hó 27. napján
elektronikus szavazással meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

A Sportági Egyeztető Bizottság a Magyar Vízilabda Szövetség Szervezeti és működési
szabályzatának IX. fejez7et 2. pontjában foglalta jogkörében eljárva a SEB/1/2018/’H számú
határozatát hatályon kívül helyezi, az érintett szakbizottságok együttes javaslatának
megfelelően a játékvezetői és ellenőri közreműködés szakmai feltételeit, illetve a
közreműködői teljesítmény következményeit az alábbiak szerint határozza meg.
I. A Magyar Vízilabda Szövetség, illetve tag-, és alszervezetei által rendezett
bajnokságokban, kupákban és egyéb rendezvényeken való közreműködés szakmai
feltételei:
1. Játékvezetőként:
a) az MVLSZ játékvezetői licensz (tanfolyam + sikeres záróvizsga);
b) minimum kétévenkénti sikeres játékvezetői licenszvizsga;
2. Ellenőrként:
a) kétévenkénti sikeres ellenőri licenszvizsga.
b) évenkénti ismeret felújító szabályismereti teszt teljesítése
Az MVLSZ a szakmai feltételeken túl a közreműködést további feltételekhez kötheti (pl.
szerződéses jogviszony megléte).
II. A licenszvizsgák feltételei:
1. a licenszvizsga sikerességének feltétele 80 % (nyolcvan), vagy azt meghaladó
eredmény;
2. Amennyiben a közreműködő licenszvizsgán nyújtott teljesítménye az 50 %-ot (ötven)
nem éri el, úgy a sikeres ismétlővizsga letételéig játékvezetői, vagy ellenőri minőségben
semmilyen versenyrendszerben nem vehet részt;
3. maximálisan 2 (kettő) ismétlővizsga tehető, az első írásban, a második szóban;
4. ha az adott játékvezető, ellenőr a második ismétlővizsgát sem teljesíti sikerrel, akkor az
adott szezonban kizárólag versenybíróként foglalkoztatható; a következő szezonban a
vizsgafolyamat újrakezdhető;
5. ha az adott játékvezető egymást követő két szezonban sem tudja a licenszvizsga
feltételeit sikeresen teljesíteni, akkor az MVLSZ által szervezett játékvezetői tanfolyam
ismételt elvégzésével szerezhet újra licenszet.

III. A vizsgáztatásra jogosultak köre:
A licenszvizsga összeállítására, lebonyolítására és kiértékelésére a Sportági Egyeztető
Bizottság tagjai, továbbá a Bizottság elnöke által kijelölt, licenszvizsgával rendelkező
személyek jogosultak. A vizsgabizottságok minimális létszáma 2 fő, akik közül az egyik
bizottsági tag a Sportági Egyeztető Bizottság valamely tagja.
IV. A teljesítményértékelés általános szabályai és következményei
A játékvezetők mérkőzésen nyújtott teljesítményének értékelésére a mérkőzés hivatalos
ellenőre (i), jogosult (ak). Az ellenőr (ök) a mérkőzés besorolása és nehézségi foka
figyelembevételével a maximális 10 pontból kiindulva határozzák meg a Játékvezetők
teljesítményei alapján a pontszámot. A pontozási irányelvek a Bizottságokkal egyeztetésre
kerültek. A játékvezetők teljesítményének következményei:
1. Amennyiben az ellenőr által adott pont érték:
a) 1 vagy 2 (egy vagy kettő), a játékvezető teljesítménye nem megfelelőnek minősül
(bukás).
b) 3 (három) a játékvezető, a játékvezető teljesítménye jelentős észrevételekkel
megfelelőnek minősül.
2. Az 1. pontban meghatározott esetekben a Játékvezetői Bizottság a következő szankciókat
alkalmazza:
a) 1. pont a) alpont esetén a Bizottság a játékvezetőt 2 (két) hét időtartamra felfüggeszti
mindennemű (minden osztályban),
b) az 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. A visszatérés szabályai:
a) a 2. pont a) alpontjában szabályozott esetekben a felfüggesztés időtartamának leteltét
követően a játékvezető egy utánpótlás forduló levezetése után (a felfüggesztés záró
dátuma után következő utánpótlás forduló) térhet vissza,
b) amennyiben a felfüggesztés ideje alatt az utánpótlás bajnokság szünetel, úgy a
Játékvezetői Bizottság a felfüggesztést tartalmazó határozatban egyedileg határozza
meg a visszatérés menetét.
4. Amennyiben az 1. pont a) alpontja szerinti bukás a játékvezető által elkövetett műhiba
következménye, úgy az érintett játékvezető licensze az ismétlővizsga sikeres teljesítéséig, de
legalább a 2.pont a) alpontjában meghatározott ideig felfüggesztésre kerül. Ez esetben a
visszatérés módját a Játékvezetői Bizottság egyedileg határozza meg.

V. A teljesítményértékelés speciális szabályai és következményei
A Versenybíró-, Játékvezetői-, Ellenőri Bizottság saját hatáskörében az ellenőri értékeléstől
függetlenül jogosult intézkedést kezdeményezni, amennyiben bármely játékvezető, ellenőr,
vagy versenybíró teljesítményével kapcsolatban kirívó eseményt tapasztal.

1. Ilyen lehet különösen:
a) műhiba, függetlenül attól, hogy a mérkőzés eredményét óvással nem támadták, vagy
az óvást elutasították (ide értendő a műhibának nem minősülő játékvezetői-, zsűri
hiba is, amelyet a szabály nem utal mérlegelési körbe);
b) olyan kiemelkedően súlyos hiba (pl. brutalitás megítélése, vagy meg nem ítélése,
mérkőzés végeredményét befolyásoló hiba), amely videofelvétellel kétséget
kizáróan bizonyítható, vagy melyet a Versenybíró-, Ellenőri-, Játékvezetői
Bizottságok legalább két tagja személyesen a helyszínen tapasztalt.
2. Az érintett Bizottság az V. pontban meghatározottak esetén, az ügy összes körülményét
mérlegelve, maximálisan 5 (öt) hétig tartó felfüggesztés alkalmazásáról, ismétlő licenszvizsga
előírásából határozhat.
Jelen határozat ellen az MVLSZ SZMSZ IX. Fejezet 4. pontja alapján a kézhezvételtől
számított 15 (tizenöt) napon belül a Magyar Vízilabda Szövetség Elnökségéhez címzett, de a
Sportági Egyeztető Bizottsághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

I N DO K L Á S

A Versenybíró-, Játékvezetői-, Ellenőri Bizottságok együttműködésének eredményeként
lehetőség nyílt egy egységes, tiszta jogi környezet létrehozására, s miután már a meghatározott
normák nem kizárólag a játékvezetők vonatkozásában lehetnek relevánsak, így egyértelműen
szükséges a szabályok további közreműködőkre történő kiterjesztése. Ezen szabálykörnyezet
megalkotására a Sportági Egyeztető Bizottság szintjén nyílik ésszerű lehetőség, amely egyúttal
indokolttá teszi a korábbi hivatkozott SEB határozatot hatályon kívül helyezését.

A Sportági Egyeztető Bizottság meghatározta a játékvezetői és ellenőri közreműködés alapvető
szakmai feltételeit, amely garanciaként szolgál a közreműködői szakmai tevékenység magas
színvonalának megtartásában, ezért a Bizottság a rendelkező részben leírtak szerint határozott.
A Sportági Egyeztető Bizottság hatáskörét és illetékességét a Magyar Vízilabda Szövetség
Alapszabályának XIV. Fejezet 34. § 2. pontja és a Szervezeti és működési szabályzatának IX.
fejezet 2. pontja határozza meg. Jelen határozat rendelkezései a Szervezeti és működési
szabályzat IX. fejezet 2. pontján alapulnak.
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