
Játékvezető tanfolyam 
 

 

Kosárlabda játékvezetői képzés indul Nyíregyházán 2019. december elején. 

 

A tanfolyamot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kosárlabdázók Szövetsége (SZSZBMKSZ) 

szervezi és bonyolítja. 

 

A tanfolyam célja, a kosárlabda játékvezetők utánpótlásának biztosítása a megyei 

bajnokságokban. 

 

Várjuk mindazon érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a jövőben kosárlabda 

sportban játékvezetői/versenybírói tevékenység folytatására. 

 

A tanfolyam első előadása: 2019. december. 6. (péntek) 17.00. 

Helyszín:                                 CONTINENTÁL csarnok 

Elméleti oktatási napok:      december 9-13. között 17:00-19:00. 

 

Várható befejezés (elméleti, fizikai és gyakorlati vizsgával): 2020. február eleje 

 

Jelentkezési határidő: 2019. december 5. /csütörtök/ 23:59 

 

Minimális követelmény a betöltött 15. életév és az általános iskola 8 osztályának elvégzése. 

Előny a kosárlabda játékban szerzett személyes tapasztalat, vagyis elsősorban múltbeli vagy 

jelenlegi kosarasok, illetve pedagógusok, közép- és főiskolás/egyetemista diákok 

jelentkezésére számítunk. 

 

A tanfolyam önköltséges (12 000.- Ft/fő). A résztvevőknek az érvényes szabálykönyvet és 

egyéb oktatási segédanyagokat biztosítjuk (digitális formában). 

 

A részvételi díj befizetése /A tanfolyam díját számla ellenében átutalással  rendezik a 

hallgatók . 

 

A tanfolyam résztvevőinek gyakorlati képzése az Utánpótlás Kosárlabda Bajnokságok 

mérkőzésein induló csapatok és gyakorlott játékvezetők segítő közreműködésével történik. 

 

Jelentkezés és további információ: 

 

Gergely Csaba, SZSZBMKSZ ügyvezető, Tel.: 20/320-6192, e-mail: 

mksz_szszb@hunbasket.hu 

Molnár Péter Zoltán, elméleti oktatás vezető, Tel.: 20/211-5454, e-mail: mpjv@freemail.hu 

Zalai Ákos SZSZBMKSZ JB elnök, Tel.: 30/916-0769, e-mail: zalaiakos.67@gmail.com 
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Játékvezető tanfolyam – tematika 
 

A képzésben résztvevő személyek: 

 

 Koncz János: oktató, vizsgabizottsági tag 

 Sallai István: oktató, vizsgabizottsági tag 

 Molnár Péter Zoltán: oktató, vizsgabizottsági tag 

 Zalai Ákos oktató, vizsgabizottsági tag 

 

A képzés ütemezése: 

 

Elmélet: 

 december 6. – Adminisztráció, a tanfolyam ismertetése, ismerkedés. 

 december 9. - Alapfogalmak (pálya, csapatok, játékidő, labda játékhelyzetei, stb.) 

 december 10. – Szabálysértések, hibák. 

 december 11. - Asztal személyzete és munkája (jegyzőkönyv vezetése, a mérkőzésóra 

és a 24 mp-es óra kezelése) Különleges helyzetek, helyesbíthető tévedések. 

 december 12. - A mérkőzés kézben tartása, konfliktusok kialakulása, konfliktusok 

kezelése. Játékvezetői etika, viselkedés, 2 játékvezetős mechanika. 

 december 13. - jatekvezeto.hu bemutatása. A szövetség működése, játékvezetők 

küldése, játékvezetők működésének szabályai. Kosárlabda védekezési és támadási alapelvek 

(MKOSZ utánpótlás védekezési szabályok). 

 december 16. – elméleti vizsga 

 

Gyakorlat: 

 január 6. - Mechanika. Karjelek gyakorlása. 

 január 7-9. - Árnyék játékvezetős játékvezetési gyakorlat, Karjelek gyakorlása. 

 január 14-16. - Árnyék játékvezetős játékvezetési gyakorlat, Karjelek gyakorlása. 

 január 21-22. - Árnyék játékvezetős játékvezetési gyakorlat, Karjelek gyakorlása. 

Kosárlabda védekezési alapelvek (MKOSZ utánpótlás védekezési szabályok). 

  vizsga – 2020.január 23. 

 

Vizsgák: 

 

Elméleti vizsga - írásbeli szabályteszt, videó teszt, 2 játékvezetős mechanika teszt, 

Gyakorlati vizsga – Játékvezetés. 

 

A vizsgára bocsátás feltétele: 

 

 a tanfolyami díj megfizetés (banki átutalás), 

 a meghirdetett előadásokon és gyakorlati képzéseken – jelenléti íven igazolt – 

megjelenés. Az előadásokról legfeljebb két alkalommal, a tanfolyam vezető engedélyével 

lehet távol maradni. 

 a gyakorlati képzésről nem engedélyezhető távolmaradás. 

 érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik és teljesítette az előírt fizikai tesztet. 

 1 db igazolvány kép leadása digitális és nyomtatott formában. 

 

Eredményes vizsgát tesz az, aki a teszteket (írásbeli szabályteszt, videóteszt, 2 játékvezetős 

mechanika teszt,) sikeresen megoldja, ez egyben a gyakorlati vizsgára bocsátás feltétele, 

továbbá aki a gyakorlati vizsgán a vizsgabizottság szerint megfelel. 

 


