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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
  

   

amely létrejött egyrészről:   

név:               Magyar Röplabda Szövetség 

Felnőttképzési nyilvántartási szám:   B/2020/004045  

Székhely:             1134 Budapest, Váci út 19. 

Adószám:             18158713-2-41 

Nyilvántartási szám:         01-07-0000030 

Telefon:            36-1-300-7250,  

E-mail:              hunvolley@hunvolley.hu  

mint képző  

(továbbiakban Képző, Szolgáltató vagy Szervező),   

  

másrészről: a Magyar Röplabda Szövetség által rendezett Mini teremröplabda 

játékvezetői képzésen résztvevő hallgató (továbbiakban Hallgató vagy Résztvevő) 

között az alábbi feltételek szerint:  

  

  

1. A képzés célja  

A képzés a Magyar Röplabda Szövetség Ifjúsági és Utánpótlás Bizottságának 

kezdeményezésére kerül meghirdetésre kettős céllal: 

-  szeretnénk biztosítani játékvezetőket országszerte a legnépesebb bajnoki 

rendszerbe (U13), valamint  

- szeretnénk kedvet csinálni a játékvezetéshez.  

 

A Magyar Röplabda Szövetségen belül a Játékvezetői Bizottság feladata a röplabda 

játékvezetők képzése, kompetenciájuk növelése. 

  

A képzés menete, moduljai:  

1. Online elméleti oktatás (3 alkalom)  2020. november 23 - december 20. között  

2. Elméleti vizsga (írásbeli + szóbeli)  az elméleti oktatást követően 

3. Gyakorlati képzés (1 alkalom)     2021. január 9-31. között 

4. Gyakorlati vizsga-        a gyakorlati képzés után közvetlenül 

  

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák:  

  

- a teremröplabda játékszabályok alapfokú ismerete, 

- a miniröplabdázás speciális szabályainak ismerete, 

- a játékvezetés alapjainak elsajátítása, 
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- sikeres vizsga esetén a hallgató MINI játékvezetővé válik a Magyar Röplabda 

Szövetség teremröplabda szakágában, 

- sikeres vizsga esetén jogosulttá válik MINI játékvezetői engedély („M” licensz) 

kiváltására, amellyel a 2020/2021 szezonban az U13 korosztály részére 

rendezett mérkőzéseken játékvezetőként közreműködhet. 

 

 

2. A képzés helye, időtartama, ütemezése 

A képzés ütemezése:  

1. Online elméleti oktatás (3 alkalom)  2020. november 23 - december 20. között,  

2. Elméleti vizsga (írásbeli + szóbeli)  az elméleti oktatást követően, 

3. Gyakorlati képzés (1 alkalom)     2021. január 9-31. között, 

4. Gyakorlati vizsga-        a gyakorlati képzés után közvetlenül 

 

Az elméleti és gyakorlati képzés helye:   online, vizsga a Képző székhelyén, valamint 

a gyakorlati képzésre kijelölt versenyhelyszíneken  

 

A képzés időtartama:  a képzés indulásától számítva 4 hónap.  

  

3. A vizsgaszervezés formája:  

- törlésre kerül a hallgató, ha nem jelenik meg legalább 2 elméleti előadáson, 

- törlésre kerül a hallgató, ha az elméleti vizsgát nem teljesíti a minimálisan 

elérendő szintet, 

- a sikeres vizsga feltétele: az írásbeli vizsgán legalább 60%-os eredmény és a 

szóbeli vizsgán való megfelelés, 

- az eredményes elméleti vizsga eredménye lehet: „kiváló”, „jó”, „megfelelt”. 

 

Elméleti pótvizsga: 

- az a hallgató, aki az elméleti vizsga valamelyik részét (szóbeli vagy írásbeli) 

nem teljesíti, pótvizsgára bocsátható, azzal a feltétellel, hogy a vizsga mindkét 

részét ismételni szükséges, 

- az elméleti pótvizsga sikertelensége esetén a képzést meg kell ismételni 

további pótvizsgára nincs lehetőség, 

- az elméleti pótvizsga a vizsga után legkorábban 2 héttel tartható meg, amelyről 

az érintett hallgatók írásban kapnak tájékoztatást, 

- az elméleti vizsgáról előzetes bejelentés alapján, igazoltan 

(iskolai/munkahelyi/orvosi igazolással) távolmaradók az elméleti pótvizsgán 

vizsgázhatnak. 

 

Gyakorlati oktatás: 

- törlésre kerül a hallgató, ha nem jelenik meg a gyakorlati oktatáson. 
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Gyakorlati alkalmasság felmérése: 

- törlésre kerül a hallgató, ha a gyakorlati alkalmasság felmérésén nem jelenik 

meg, 

- sikeres teljesítés feltétele: a vizsgabizottságtól „Alkalmas” minősítés 

megszerzése. 

 

Gyakorlati vizsga: 

- sikeres vizsga feltétele: a Magyar Röplabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága 

által kirendelt vizsgabiztos jelentésében az „Alkalmas” megjelölés  

- ha a gyakorlati vizsga sikertelen, a hallgató gyakorlati pótvizsgán vehet részt. 

- a gyakorlati pótvizsga sikertelensége esetén további pótvizsgára nincs 

lehetőség. 

 

4. A képzésen való részvétel feltételei:  

Minden 14. életévét betöltött személy jelentkezhet a képzésre. 

A képzés megkezdésének feltétele a kitöltött jelentkezési lap (1. melléklet) 

kleczlikitti@hunvolley.hu email címre történő visszaküldése, valamint a képzés 

díjának határidőre történő befizetése.  

 

5. A Résztvevő kötelezettségei, a záróvizsgán való részvétel feltételei:  

A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a képzés időtartama 

alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem 

használja fel. A képzés teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. 

törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a képzés bármely részének részben 

vagy egészben történő másolása, tovább értékesítése, digitális vagy hagyományos 

információhordozókon való közlése csakis Szervező engedélyével lehetséges. 

Hallgató tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén 

Szervezőnek kártérítést köteles fizetni.  

 

Hallgatónak rendelkeznie kell azon számítástechnikai szoftverekkel és hardverekkel, 

melyekkel a képzés során dolgozni tud, valamint internetkapcsolatnak is a 

rendelkezésére kell állnia.  

 

A Résztvevő felelőssége 5 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. 

Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Képző nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, 

hozzá információkat eljuttatni, a Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges 

következményekért.  

 

A vizsgakövetelmények megfelelő teljesítése.  
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6. Képzésről történő kimaradás:  

A képzésről való kimaradás esetén a képzési díj nem téríthető vissza.  

A képzési díj visszaigénylésére kizárólag az első online elméleti oktatást megelőző 

napig írásban kleczlikitti@hunvolley.hu bejelentett visszalépés esetén van lehetőség. 

 

7. A Képző feladatai és kötelezettségei:  

Szervező biztosítja a képzéshez szükséges oktató anyagokat Hallgató részére. 

Szervező kizárólag az oktató anyag Hallgató részére történő eljuttatásáért vállal 

felelősséget. 

  

Szervező vállalja, hogy a képzés során Hallgatónak eljuttat minden szükséges 

tananyagot.  

 

Szervező fenntartja a jogot a hallgatók képzés alatt produkált munkáinak, 

hozzászólásainak saját marketinganyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja 

és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.  

 

Szervező feladata a vizsga, és szükség esetén a javító/pótvizsga megszervezése.  

 

Szervező feladata a képzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok 

kiállítása és kezelése.  

  

8. A képzés díja:  

Képzési díj összesen:  

A képzés díja bruttó 6.350 Ft, amit a számlaigénylő lap (2. melléklet) kitöltése, 

visszaküldése után, a kiküldött számla számára hivatkozva kell megfizetni a 

jelentkezési határidő végéig, 2020. november 17-ig. A képzés díja taltalmazza az 

elméleti és gyakorlati képzés és az első elméleti és gyakorlati vizsga költségeit. 

 

Pótvizsga díja:  

Az elméleti pótvizsga díja: bruttó 6.350 Ft, azaz hatezerháromszázötven forint 

 

9. Mellékletek  

  

A Résztvevő által kitöltött jelentkezési lap a szerződés mellékletét képezi.  

 

Jelen szerződés pontjait a felek közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt elfogadták.  
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A jelentkezési lap elküldése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely 

fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről 

szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében 

a Jelentkező tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát, mert a Szolgáltató 

a teljesítést a Jelentkező kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg (jelentkezési 

űrlap elküldése), ezt követően felmondási jogát elveszíti. A Szerződés a jelentkezési 

űrlap kitöltésével és a Küldés gombra való kattintással jön létre a Jelentkező és a  

Magyar Röplabda Szövetség (1134 Budapest, Váci út 19., adószám: 18158713-2-41, 

nyilvántartási szám: 01-07-0000030) között.  

  

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadók.   

 

Budapest, 2020. október 29.  

 
 
 

                              Ludvig Zsolt 
                      Magyar Röplabda Szövetség 

                             Főtitkár 
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