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Nemzeti játékvezető képzés és vizsgarendszer 

A játékvezető képzés célja, hogy a játékvezető jelöltek elsajátítsák a snooker játék 
szabályait, valamint a mérkőzések levezetéséhez alapvető helyezkedési ismeretekre 
tegyenek szert. A képzésen való részvételt, majd ezt követő sikeres vizsgát követően 
a jelölt a Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakágának – továbbiakban Szakág – 
nemzeti játékvezetői minősítésével rendelkezik. 

Játékvezetőképzés meghirdetése, gyakorisága 
A játékvezetőképzést a Szakág alkalmanként, megfelelő igény esetén hirdeti meg, 
de naptári évente nem sűrűbben. A képzést a Szakág internetes weboldalán 
keresztül hirdeti meg. A jelöltek a képzésre a mindenkori kiírásban 
megfogalmazottak szerint jelentkezhetnek. 
A képzés megtartásának feltétele legalább 4 sikeres jelentkezés. Egy képzésen 
maximum 10 fő vehet részt. A Szakág ettől az aktuális képzés kiírásában eltérhet. 

Nemzeti játékvezetőképzés oktatói 
A nemzeti játékvezető képzés oktatóit minden esetben a Szakág elnöksége jelöli ki. 
Ha a Szakág máshogy nem rendelkezik, a legmagasabb játékvezetői minősítésekkel 
rendelkező játékvezetők tekintendők a Szakág által szervezett nemzeti játékvezető 
képzés oktatóknak. Egy adott képzésben legalább 3 oktató vesz részt. 
A képzés oktatóinak feladata az elméleti, gyakorlati képzés menetének összeállítása, 
a képzés lefolytatása, a jelöltre szabott vizsgafeladatok összeállítása, valamint a 
vizsga lefolytatása. Az oktatók feladata továbbá a vizsga eredményességének 
megállapítása. 

Nemzeti játékvezetőképzés vezetője 
A szakági nemzeti játékvezetői képzés aktuális kiírásában a Szakág elnöksége az 
oktatók közül kijelöli a képzés vezetőjét. A képzés vezetőjének feladata a 
jelentkezések, valamint képzési díj befizetések kezelése. Feladata továbbá a 
képzésben résztvevő további oktatók koordinálása.  
A képzés kijelölt vezető szava dönt azokban az esetekben, amikor a vizsgák 
eredményességében az oktatók nem tudnak egyértelmű döntést hozni. 

A játékvezetőképzés menete 
A nemzeti játékvezetőképzés két részből tevődik össze. A jelölteknek elméleti és 
gyakorlati modulon kell részt venniük. A modulok legalább 1-1 alkalomból állnak és 
alkalmanként legalább 4 órát tesznek ki. Az aktuális képzés kiírásában a Szakág 
ettől eltérhet. 
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Elméleti képzés 

Az elméleti képzés során az oktatók sorra veszik a snooker alapszabályait, követve a 
Szakág által meghatározott szabálykönyvet. A képzés során a jelöltek számára az 
oktatók bemutatót tartanak az egyes szabályelemekből. A képzés során az oktatók 
lehetőséget biztosítanak a jelöltek számára kérdéseik feltevésére, azokat legjobb 
tudásuk szerint megválaszolják. 
Az elméleti képzés során a jelöltek az alábbi témakörökben kapnak alapszintű 
szabályértelmezést: 

• snooker játék során alkalmazott asztal bemutatása 

• játékeszközök ismertetése 

• játékmenet ismertetése 

• hibák és hibapontok ismertetése 

• touching-ball fogalmának ismertetése 

• free-ball fogalmának ismertetése 

• útmutatás a MISS szabály alkalmazásához 

• frame és mérkőzés végének ismertetése 

• snooker etikett ismertetése 

Gyakorlati képzés 

A gyakorlati képzés minden esetben asztal mellett történik. 
Az oktatók: 

• ismertetik az asztalt és annak kellékeit 

• bemutatják az asztal játékra történő felkészítésének lépéseit 

• ismertetik a játék során alkalmazott vezényszavakat 

• bemutatják az analóg eredményjelző használatát 

• bemutatják a digitális eredményjelző használatát (amennyiben rendelkezésre 
áll) 

• különös figyelmet szentelnek a játékvezető megfelelő helyezkedésére 

Nemzeti játékvezetőképzés vizsgarendszere 
A játékvezető képzés minden esetben vizsgával zárul. A vizsga alapértelmezés 
szerint 1 napon történik, de ettől a képzés kiírásában a Szakág eltérhet. 
A vizsga két részből tevődik össze. A jelölteknek szóbeli elméleti, valamint gyakorlati 
vizsgát kell tennie. 

Vizsgára bocsátás előfeltétele 

A jelölt kizárólag csak akkor bocsátható vizsgára, ha a képzés kiírásában megjelölt 
minden elméleti, valamint gyakorlati képzésen részt vet, amelynek tényét a képzési 
napló igazolja. Egyéb esetben a vizsgára bocsátás megtagadható. A mulasztott 
alkalmak pótlására egy képzéskiíráson belül nincs mód. 
Megtagadott vizsga esetén a képzés díja vissza nem téríthető. 
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Elméleti vizsga 

Az elméleti vizsga időtartama körülbelül 20 perc. 
A vizsgán az oktatók kérdéseket intéznek a jelölt felé, aki azokat szóban 
megválaszolja. Az oktatók csak olyan kérdéseket tesznek fel a jelölt számára, 
amelyek a képzésen elhangzottak. 
Jelen szabályzat a kérdések számát 15 kérdésben határozza meg, azonban ettől a 
Szakág a képzés kiírásában. Az oktatók a kiírásnak megfelelően minden jelölt 
számára előre összeállítják a vizsgakérdéseket. 
Az elméleti vizsga sikeresnek tekinthető, ha az oktatók egyértelműen gyakorlati 
vizsgára alkalmasnak találják a jelöltek és legalább a kérdések 90%-át sikeresen 
megválaszolta. 
A szóbeli vizsga értékelését az oktatók azonnal végrehajtják és a jelölttel közlik 
annak eredményét. 

Gyakorlati vizsga 

A gyakorlati vizsga időtartama körülbelül 60 perc. 
A gyakorlati vizsgán csak az a játékvezető jelölt vehet részt, aki az elméleti vizsgát 
sikeresen teljesítette. 
A vizsga során a jelölteknek fel kell készíteniük játékra az asztalt, majd egy nyertig 
tartó mérkőzés levezetését kell sikeresen abszolválniuk. A mérkőzést két oktató közt 
zajlik, míg a további oktatók külső megfigyelőként vesznek részt. 
A megfelelőséghez az oktatók az alábbi szempontokat veszik figyelembe: 

• kiemelt súllyal veszik figyelembe a jelölt helyezkedését az asztal körül – soron 
következő játékos látómezőjének megzavarása 

• asztal megfelelő felkészítése 

• golyók megfelelő elhelyezése és visszahelyezése az asztalra 

• szabályok megfelelő alkalmazása 

• megfelelő, érthető kommunikációja 
A vizsga sikeresnek tekinthető, ha mind a játékos oktatók, mind a megfigyelők 
egyértelműen játékvezetésre alkalmasnak ítélik a jelöltet. 
A gyakorlati vizsga értékelését az oktatók azonnal végrehajtják és a jelölttel közlik 
annak eredményét. 

Sikertelen vizsga megismétlése 

Sikertelen modul vizsga esetén a jelölt nincs lehetősége pótvizsgára. Amennyiben 
ismételten szeretne kísérletet tenni nemzeti játékvezetői minősítés megszerzésére, a 
teljes képzést meg kell ismételnie. 

Fellebbezés 

A jelölt elfogadja, hogy a vizsga eredménye végleges, azellen a jelölt nem élhet 
fellebbezéssel. 
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A vizsga lebonyolítása 

A vizsgán minden jelölt először elméleti, majd gyakorlati vizsgát tesz – ha az elméleti 
vizsgája sikerrel zárult. A vizsga modulokat követően az oktatók azonnal végrehajtják 
az értékelést és annak eredményét közlik a jelölttel. A vizsga kimenetéről az oktatók 
jegyzőkönyvet vezetnek. A jegyzőkönyvet mind az oktatók, mind a játékvezető 
jelöltek kézjegyükkel hitelesítenek. A sikeres vizsgát teljesítő játékvezetők oklevelet 
kapnak. Az oklevél önmagában nem minősül hivatalos dokumentumnak, csupán 
gesztus jellegű. 
A vizsga jegyzőkönyveket az oktatók haladéktalanul továbbítják a Szakág elnöksége 
felé. Ezt követően a játékvezetők végrehajthatják játékvezetői szakági 
regisztrációjukat. 

Játékvezetőképzés díja 
A játékvezető jelölt képzés ellenében vehet részt a képzésen, valamint a vizsgán. A 
részvételi díj tartalmazza a képzés, valamint vizsga díját is. A részvételi díj nem 
bontható képzési, valamint vizsgadíjra. A befizetést követően visszatérítésre nincs 
mód. 
A játékvezető jelölt a képzés díját köteles megfizetni a Szakág számára legkésőbb a 
képzés megkezdése előtt egy héttel. A díjfizetés tényét a képzési naplóban az 
oktatók kijelölt vezetője vezeti, amelyet a jelölt és a képzés vezető egyidejű 
kézjegyével nyugtáz. 
A képzés díját a mindenkori szakági képzés kiírás tartalmazza. 

Adatkezelési tájékoztató 
A jelentkezők legkésőbb képzést megelőzően megismerik és elfogadják Szakág 
adatkezelési tájékoztatóját, valamint aláírják a Szakág adatkezelési nyilatkozatát. 
A jelöltek és vizsgázott játékvezetők elfogadják, hogy a Szakág nyilvántartást vezet a 
játékvezetőkről, valamint megszerzett minősítéseikről. Az adatkezelés célja a 
játékvezetők minősítésének igazolása, ellenőrzése, valamint éves licenszek 
kiváltásának lehetősége. 
A Szakág a képzések jelentkezési, részvételi, valamint vizsga adatait 5 évig megőrzi. 
Ezt követően az adatokat a Szakág megsemmisíti. 
A játékvezetők adatainak nyilvántartására a Szakág adatkezelési tájékoztató a 
mérvadó. 

Mellékletek 
Képzéskiírás sablon 

Kepzeskiiras_2019_T

ERVEZET.doc
 

Jelentkezők nyilvántartása 
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Jelentkezonyilvanta

rtas_2019_TERVEZET.ods
 

Képzési napló 

KepzesiNaplo_2019

_TERVEZET.ods
 

Vizsgajegyzőkönyv sablon 

Vizsgajegyzokonyv_

2019_TERVEZET.doc
 

Oklevél sablon 
 


