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1.napirendi pont:

Az MKOSZ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
– szakmai és pénzügyi beszámoló
– közhasznúsági jelentés
– az Ellenőrző Bizottság beszámolója
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Az MKOSZ SZAKMAI PROGRAMJA ÉS EREDMÉNYEI 2017-2018

Az MKOSZ tevékenységét a 2017-2018 szezonban a „Mennyiségből minőségbe!” koncepció keretében kialakított
új akadémiai akkreditációs rendszer végrehajtása, a legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek
vagyonértékű jogainak Szerencsejáték Zrt. felé történő újbóli értékesítése, a 2017. évi felnőtt Női és Férfi Európabajnokságon történő sikeres részvétel, a FIBA új Világbajnoki selejtező követelményrendszerének adaptálása,
nagyszabású nemzetközi sportesemények hazai megrendezése, valamint az olimpiára esélyes 3x3 válogatottak
megerősítése és működésük elősegítése határozta meg.
Az MKOSZ programjainak finanszírozása továbbra is a látvány-csapatsportágak társasági adóból történő
támogatási lehetőségének segítségével történik. A támogatás-lehívási arányok megnyugtatóan jó szintre álltak
be, tagszervezeteink sportfejlesztési programjának megvalósítása nem forgott veszélyben:
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Sportszervezetek - ingatlan nélkül

Az MKOSZ költségvetése (összes ráfordítás, eFt)
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A sportszervezetek Tao támogatási keretei a korábbi években is sikeresen alkalmazott kvótarendszer alapján
kerültek meghatározásra az arányosság megtartása érdekében. A számításhoz – többek között – figyelembe
vételre kerül a csapatok versenyrendszerben való részvétele, a versenyengedélyek, valamint a sportszervezet
válogatott sportolóinak száma. Bár nem merült fel korlátozási igény a támogatások jóváhagyására vonatkozó
keretösszeg kapcsán, a működére vonatkozó támogatások jóváhagyásakor az MKOSZ továbbra is önmérsékletet
tanúsít, és egyedül a sportcélú ingatlanok építéséve, felújításával kapcsolatban engedélyezett nagyobb keretet.
A megépített ingatlanok hosszútávon is költséghatékony üzemeltetésének biztosítása érdekében az MKOSZ
partneri megállapodást kötött az E-ON-nal a nagy értékű beruházások energetikai felülvizsgálata, és a megújuló
energiaforrások illetve módszerek használatra történő ösztönzés érdekében.
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Az MKOSZ Sportágfejlesztési Programjának részét képező főbb területek:
I.

VII.
VIII.
IX.
X.

A kosárpalánta program, illetve a hetedik éve lebonyolításra kerülő „Dobd a kosárba” (általános iskolás
korosztály) programok folytatása és kiterjesztése
Az U11-U12, központi finanszírozású versenyrendszer üzemeltetése
Megyei Szervezeti Egységek működtetése, tevékenységének és jogalkalmazásának fejlesztése
Az új akadémiai akkreditációs rendszer alkalmazása, az akadémiák újra-akkreditálása.
A Nemzeti Egyetemi Főiskolai Bajnokság (MEFOB) megrendezése és további bővítése a MEFS-sel
együttműködve
A 3x3 kosárlabdázás kiterjesztése, nemzeti és nemzetközi B33 és Streetball versenyek szervezése, a
3x3 Diákolimpia megszervezése az MDSZ-szel együttműködve
Technikai fejlesztések
A válogatottak felkészülési körülményeinek, sportszakmai lehetőségeik optimalizálása
Nemzetközi események rendezése
A legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek támogatása

I.

A „Kosárpalánta” és a „Dobd a kosárba” program

II.
III.
IV.
V.
VI.

A „Kosárpalánta” program (5-7 éves
gyerekek) A cél azon lehetőség megteremtése,
hogy a programban résztvevő gyerekek
képesek legyenek a fizikai képességeik
maximális kiaknázására, és ezt ne korlátozza
semmilyen, a múltból eredő, rossz
mozgásmintából fakadó hiányosság. A szakmai
program – melynek megvalósításához a 4
alapsportág (kosárlabda, atlétika, gimnasztika,
küzdősport) hasznos gyakorlatanyaga épül be
az edzésanyagba – sikerességét bizonyítja,
hogy a 2016/17-es tanévtől alternatív tantervként is választhatóvá vált az iskolák részére. Sikerrel folytatódott
a KOSÁRPALÁNTA programhoz tartozó akkreditált pedagógus-továbbképzés is, melyre egyre növekvő
létszámban jelentkeznek a pedagógusok az ország minden részéből.
A 2017/2018-as szezontól hivatalos versenyrendszer került kiírásra kosárpalánta programban résztvevő
gyerekek részére. A program aktuális adatai:
200 csoport
4.000 gyermek
120 iskola
30 óvoda
400 edzésidőpont/ hét
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A „Dobd a kosárba!” program továbbra is sikeresen
célozza meg a kijelölt célcsoportot, tömegesítési
programunk zászlóshajója. A 2017/18-as szezonban a
program az MKOSZ stratégiai koncepciójához igazodva
nem bővült tovább, azonos iskolai létszámmal, de
számos újonnan bekapcsolt iskolával működött tovább
azzal, hogy egy iskolában csak egy testnevelővel kötött
szerződést az MKOSZ. Célunk, hogy a jövőben főként
azon iskolák kerülhessenek a programba, ahol az
intézmény szerződésben vállalja a közelében lévő
kosárlabda
sportszervezetekkel
való
szoros
sportszakmai és/vagy kedvezményes teremidőre vonatkozó együttműködést.

A program területi szinten került összefogásra a megyei utánpótlás-referensek segítségével, a megyei
szövetségek szerepének erősítésével. A 2018-2019-es szezontól a Dobd a kosárba! program szervezése a Megyei
(Fővárosi) Szövetségek hatáskörébe kerül.

II. Az U11-U12 bajnokság

Az MKOSZ a Tao támogatási rendszer bevezetésére alapozva a 2012/13-as
szezontól vette át a korábban SPORT XXI. program részét képező U11-U12-es
versenyrendszer működtetését és finanszírozását A versenyrendszer 468
csapattal működik, a szövetségi versenyekkel együtt járó adminisztratív feltételek
betartatása mellett (játékengedély, sportorvosi engedély, játékjogosultság, stb…).
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U11-12 csapatok száma 2010-2016
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A 2017/2018-as szezonban az U11-U12 Jamboreek már második alkalommal az átalakított rendszerben kerültek
lebonyolításra annak érdekében, hogy a főként a szülők részéről gyerekekre nehezedő eredménykényszer okozta
problémák kiküszöbölhetőek legyenek. A 2017. évben új rendszerben lebonyolított Jamboreek már az előző évben
rendezetteknél sokkal sikeresebbnek tekinthetőek, mert a korábban tapasztalt problémákat a szervezők és a
rendezők sikeresen orvosolták. Az MKOSZ továbbra is elkötelezett, hogy bizonyos korosztályokban a verseny
kizárólag a képzés eszköze, és ne célja legyen!

A látvány-csapatsportágak társasági adóból történő támogatási lehetőségének köszönhetően az utánpótlás
bajnokságokban induló csapatok létszáma töretlenül növekvő tendenciát mutat.
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Utánpótlás csapatok száma országos versenyrendszerben
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III. Megyei Szervezeti Egységek tevékenységének és jogalkalmazásának fejlesztése

A szervezeti egységek finanszírozását továbbra is az MKOSZ végzi, de saját bevételeik (igazolási, átigazolási
díjak, támogatások, stb…) a megyei szövetségek alszámláin kerülnek elkülönítésre, segítve gazdálkodásukat és
a sportág területi népszerűsítésében illetve szervezésében végzett tevékenységüket. Egyre több megyei szövetség
él a lehetősséggel, hogy TAO támogatást szerezve próbálja növelni a megyei tevékenységéhez szükséges
financiális hátteret. A 2017. évtől a megyei szövetségek automatikus támogatása megszűnt, az MKOSZ kizárólag
a működésükhöz, kötelező tevékenységükhöz elegendő forrással nem rendelkező megyék költségvetését egészíti
ki plusz forrásokkal, illetve célfeladatok megvalósításához kérhető további támogatás.
Az Amatőr Bizottság az MKOSZ hivatali munkaszervezete és a megyei szövetségek szervezete közé ékelődik, és
a megyei szövetségek egységes, elvárásoknak megfelelő működése, adminisztrációja és jogalkalmazása, illetve
átlátható és ésszerű gazdálkodása, valamint az amatőr szféra versenyszervezésének fejlesztése érdekében végezi
munkáját. Az Amatőr Bizottság tagjai minden megyei szövetséget személyesen látogatnak meg, elnökségi
üléseken vesznek részt, és a tapasztalatok figyelembe vételével javaslatokat fogalmaznak meg a megyei
szövetségek egységes működésének további javítása érdekében.
A 2017. év után idén is sikeresen bonyolították le a megyei szervezeti egységeink a megyei küldöttek
küldöttválasztó gyűléseit, a megyei adminisztráció precizitásának fejlődése egyértelmű!
A megyei szövetségek jelentős pénzösszegekkel gazdálkodhatnak, melyeket működésük finanszírozásán túl a
kosárlabda sportág területükön történő fejlesztésére kötelesek felhasználni akár a sportszervezetek terheinek
csökkentésével (pl. központi játékvezetői kifizetés, tárgyi eszköz támogatás), akár sportesemények
megszervezésével vagy támogatásával (pl. Göcsej Kupa).

IV.

Az új akadémiai akkreditációs rendszer alkalmazása

A Szakmai és Utánpótlás Bizottság, valamint az Akadémiai Auditot vezető szakemberek véleménye alapján
összeállított részletes kritériumrendszert az MKOSZ Elnöksége jóváhagyta, és az MKOSZ tagszervezetei részére
2016. december 14-én megküldte.
Az új akadémiai akkreditációs folyamat 2017. április 19-én indult el. Az akkreditációra vonatkozó
adatszolgáltatás elektronikus úton történik. A beküldött adatok kiértékelését követően a bizottság tagjai
helyszíni ellenőrzést tartanak, melynek során meggyőződnek a szolgáltatott adatok valóságtartalmáról.
Amennyiben a korrigált értékelés eredménye eléri az akkreditációs szintet, a sportszervezet akkreditációra
történő előterjesztése megtörténik az MKOSZ Elnöksége felé.

Az MKOSZ az új akkreditációs rendszerben eddig alábbi sportszervezetek számára engedélyezte a „Nemzeti
Akkreditált Kosárlabda Akadémia” címet:
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BEAC (női)
Debreceni Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft. (női, férfi)
DVTK Kosárlabda Akadémia Kft (női)
Budapesti Honvéd SE (férfi)
Hírös Sport Nonprofit Kft (női, férfi)
MAFC (férfi)
PVSK (női, férfi)
Rátgéber KA Alapítvány (női, férfi)
Soproni Sportiskola SE (férfi)
Vasas Pasarét Férfi Kosárlabda Kft. (férfi)
Vasas Pasarét Női Kosárlabda Kft. (női)
Kiss Lenke Kosársuli (női, férfi)
Óbudai Kaszások (férfi)
Széchenyi Kosárlabda Akadémia (női)
Soproni Darazsak (női)
Szolnoki Sportcentrum (férfi)
Nyíregyházi Sportcentrum (férfi)

Az akkreditáció folyamatos, beadási határidő nincs. Azon tagszervezetek, melyek reális esélyt látnak arra, hogy
a kritériumrendszerben megfogalmazott feltételeket magas szinten teljesíteni tudják, részt vehetnek a
folyamatban!

V.

Egyetemi bajnokságok

Az MKOSZ és a MEFS együttműködése továbbra is példa nélkül álló
Magyarországon. A Nemzeti Egyetemi Bajnokság néhány év alatt szinte a semmiből
jól szervezett, stabil országos bajnoksággá vált, melynek végső szakaszának
megrendezéséért évről-évre városok versengenek, és melynek nemzetközi kifutása
lehetőséget teremtett a MEFS számára, hogy 2017-ben elnyerje a 14. Egyetemi
Európa-bajnokság megrendezését.
Az EB Miskolcon került megrendezésre, a résztvevő csapatok és az EUSA képviselőinek teljes megelégedésére.
Az MKOSZ 30MFt összeggel járult hozzá az esemény megrendezéséhez.
2017-ben a bajnokságot a férfiaknál a DEAC csapata nyert meg, míg a nőknél a Testnevelési Egyetem bizonyult
a legjobbnak.
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VI.

Nemzeti és nemzetközi B33 és Streetball versenyek szervezése

A 3x3 kosárlabdázást az MKOSZ 2011 óta kiemelt területként kezeli, és válogatott
sikereink nagy részét azóta ez a szakág hozza. Tekintettel arra, hogy 2017-ben a
NOB olimpiai szakággá nyilvánította a 3x3 elleni kosárlabdázást, még fokozottabb
figyelmet kell szentelni a 3x3 események versenynaptárba történő beillesztésének,
az 5-5 szakág versenyivel történő összehangolásnak, illetve a válogatott sportolók
kiválasztásának, felkészítésének és versenyeztetésének.
A 3-3 kosárlabdázás továbbra is két fő vonalon kerül lebonyolításra: a Streetball, a szabadidő hasznos
eltöltésének módja, lazább szabályokkal, illetve a B33, mely a versenyszerű kosárlabdázás 3 a 3 elleni változata,
szigorúbb szabályrendszerrel, játékvezetőkkel.

B33 sorozatok
A B33 sorozat foglalja magába a szakág
Diákolimpia versenyeit,
Egyetemi és Főiskolai Bajnokságát,
U18 Országos Bajnokságot
a válogatottak felkészülési versenyeit,
a 3x3 World Tour Masters sorozathoz kapcsolódó pénzdíjas B33 TOUR sorozatot, valamint
Fast Track táborok záróversenyeit.

B33 DIÁKOLIMPIA, 2016. december – 2017 június
A B33 kosárlabda versenyek a DIÁKOLIMPIA sorozat legsikeresebb tornái, mind szakmai, mind részvételi
szempontból.
A megyei versenyeken több mint 350 iskola 700 csapata versenyzett 2 kategóriában (A korcsoport: általános
iskolák, B korcsoport: középiskolák). A megyei tornák révén az ország minden részébe eljutott a kosárlabda. A 4
régiós döntő mindegyikében 40 csapat (16 A korcsoport és 24 B korcsoport) mérkőzött az Országos Döntőbe
jutásért. Az Országos Döntőben 16 A korcsoportos csapat (8 fiú és 8 lány) és 24 B korcsoportos csapat (12 fiú
és 12 lány) küzdött meg a végső győzelemért.

B33 Egyetemi és Főiskolás Kosárlabda Bajnokság, 2017 április - június
A sorozatban 18 férfi és 15 női egyetemi csapat szerepelt. A kupa rendszerű lebonyolításban a 2 selejtező
fordulóban elért eredményeik alapján a legjobb nyolc csapat jutott júniusi döntőbe. A bajnokságon az U18
válogatott keret tagjaiból kialakított csapatok szerepeltek, ami jól szolgálta felkészülésüket
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B33 U18 Országos Bajnokság
2017-ben a sportágfejlesztés újabb lépéseként útjára indult az első U18-as bajnokság. 14 fiú és 12 lány csapat
szereplésével. A 2 selejtező tornáról a 8-8 csapat jutott az országos döntőbe. A tornán részt vettek a Fast Trackben és a válogatott keretben lévő játékosok, így a Diákolimpiával a Fast Track-kel, az Egyetemi Bajnoksággal
együtt az U18-as korosztály versenyeztetése hazai környezetben megoldott

B33 TOUR 2017
A sorozat 4 helyszínén (3 selejtező és döntő) összesen 160 csapat versenyzett. A férfi felnőtt ELIT kategória
selejtezőin és a döntőben is a 3x3 kosárlabda élcsapatai játszottak többek között a világranglista vezető szerb
csapat és a korábban a világranglistát is vezető szlovén csapat. A résztvevő csapatok játékereje igen jó
lehetőséget teremtett a válogatott csapatok számára gyakorlásra és értékes ranglistapontok szerzésére. örömteli
a fejlődés a női sorozatban is. A tornák még kis létszámúak, de játékerő nagyon magas, mert válogatott csapatok
illesztik be felkészülési tervükbe.

A 3x3 kosárlabda 2015-től már szakágként elismert ennek megfelelően a válogatott csapatok megfelelő szakmai
háttérrel készülhettek a világversenyekre. A versenyeztetésük magában foglalt összetartásokat, amelyek mindig
versenyekhez kötődtek. A versenyek elsősorban hazai felkészülési tornák vagy a B33 Tour sorozatai voltak, de
igen hasznosnak bizonyultak a környező országokban (Pozsony, Prága, Bukarest, Split) megrendezésre kerülő
tornákon való szereplés is, ahol a világ vezető csapataival mérkőzhettek a felnőtt válogatott csapatok. A férfi
válogatott csapat továbblépésének – világbajnokságra kvalifikálás – legfontosabb feltétele felnőtt férfi csapatok
nemzetközi tornákon való sikeres részvétele.

A Streetball 2016. évi sorozata:
Az OTP Junior adidas Streetball Challenge 2017-ben is tíz állomáson került megrendezésre, s a több
csapatszámban elért rekord mutatja, hogy a streetball a huszonötödik szezonban is éppoly életképes, mint
története során mindig. A streetball (3x3) erejét jelzi, hogy annyi város szeretett volna rendezni állomást a sportág
szerelmeseinek, hogy volt, akit az időbéli korlátozottság miatt már nem tudtunk felvenni versenynaptárunkba. Ez
is mutatja, hogy az emberek igénye továbbra is meg van, hogy az OTP Junior adidas Streetball Challenge
állomásain részt vegyenek, és megmérettessék magukat. A látogatottság is figyelemre méltó, a városok
lakosainak érdeklődését továbbra is érzékeljük.

13

2017-es streetball helyszínek
Csapatok

Játékosok

Nézők becsült

száma

száma

száma

Kőbánya

106 csapat

424 fő

4000 fő

2017. június 03.

Nyíregyháza

38 csapat

152 fő

2000 fő

2017. június 10.

Veszprém

45 csapat

180 fő

1900 fő

2017. június 24.

Békéscsaba

54 csapat

216 fő

2200 fő

2017. július 01.

Oroszlány

96 csapat

384 fő

1600 fő

2017. július 23.

Zánka

85 csapat

340 fő

2800 fő

2017. augusztus 12.

Körmend

78 csapat

312 fő

1900 fő

2017. szeptember 02.

Kecskemét

60 csapat

240 fő

2800 fő

36 csapat

144 fő

3000 fő

298 csapat

1192 fő

12000 fő

896 csapat

3584 fő

34 200 fő

Időpont

Helyszín

2017. május 27.

2017. szeptember 09.
2017. szeptember 23.

Hódmezővásárhely
Budapest

Összesen

A helyszíneken a mérkőzések és a dobóversenyek mellett látványos és színvonalas programokkal szórakoztattuk
a kilátogatókat és a streetballosokat. Jelentős szerepet vállaltak az eseményeken a helyi szervezők, akik
kulturális és sport programokkal valamint a helyi közélet szereplőinek bevonásával emelték a rendezvény
színvonalát. A különböző táncos-, harcművészeti-, erőnléti- és zenés bemutatók minden helyszínt egyedivé, a
versenysorozatot pedig változatossá és a kosárlabdát nem ismerő közönség számára is érdekessé tették.
Ahogy tavaly is, minden helyszínen 17 kategóriában és 7 ügyességi versenyszámban mérhették össze tudásukat
a játékosok.
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VII.

A kosárlabda sportág adminisztrációjának és technikai feltételrendszerének modernizálása

A székesfehérvári Alba Regia Sportcentrumban
kifejlesztett, többkamerás videobíróként is
használható, kosárlabda mérkőzések online
megtekintését helyszíni emberi beavatkozás
nélkül biztosító rendszer 2017-ben elkészült.
Mivel a szezon kezdetére ütemezett éles indulás
előtt az Antenna Hungária, mint együttműködő
partner jelezte szándékát a projekthez történő
csatlakozásra, további fejlesztések váltak
szükségessé az indulás előtt. 2017.
decemberében elindult a kifejezetten sport tematikára épülő, lineáris és interaktív tartalmakat egyaránt kínáló
MindiGo Sport, melyen azon helyszínekről, ahol a fejlesztések befejeződtek, már megtekinthetőek a legfelsőbb
bajnoki osztály mérkőzései. A Női Magyar Kupa mérkőzéseinek közvetítése már az MKOSZ saját rendszerén
történt, jelentősen csökkentve a stream költségeit. Mivel a rendszer összekötésre kerül a helyi statisztikai és
eredményjelző rendszerrel is, így a képernyőn valós időben jelennek meg a mérkőzésekkel kapcsolatos releváns
adatok (idő, eredmény, támadóidő, személyi hibák, stb…). A rendszer másik fontos előnye, hogy segítségével
megvalósítható a szurkolók kiszolgálása, a sportág népszerűsítése és a szurkolói kör feltérképezése.

Indítás előtt áll az MKOSZ létesítménykataszteri rendszere. Célunk, hogy minden sportlétesítmény, melyben
kosárlabda mérkőzést rendeznek, fényképekkel, térkép-koordinátákkal, és a létesítmény hitelesítéséhez
szükséges adatokkal szerepeljen a rendszerben, mely a hitelesítési határozatok kiállítását is el tudja végezni.

Elkészült a CESAR, az MKOSZ Centralizált Edzésterv és Sportoló Adminisztrációs Rendszere. A szoftver
fejlesztését az MKOSZ finanszírozta, és a 2018/2019-es szezontól a kiemelt támogatással rendelkező
sportszervezetek számára a használata kötelező lesz. A szoftver képes menedzselni egy sportszervezet
működéséhez szükséges adminisztratív illetve szakmai folyamatokat és feladatokat (tagnyilvántartás,
tagdíjfizetés, edzésnapló, edzésterv, stb…), és alapjául szolgál a 2018/2019-es szezontól induló
szakfelügyelői/mentori támogató/ellenőrző rendszernek. A tervek szerint a megyei szakfelügyelők az akadémiai
szint alatti sportszervezetek munkáját segítik és ellenőrzik, míg a központi szakfelügyelők az akadémiák területén
látják el ugyanezt a feladatot.
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VIII.

Válogatottak

Válogatottjaink 2017. évben az alábbi eredményeket érték el:
Férfi Felnőtt Válogatott
2017-ben a magyar válogatott az EuroBasket 2017 Kolozsváron megrendezett csoportjában versenyzett. A
Román Kosárlabda Szövetséggel meglévő kiváló kapcsolat eredményeként olyan megállapodást tudott kötni az
MKOSZ, melynek köszönhetően a szervezők Magyarországot választották partnernek, így a magyar válogatott
garantáltan a szurkolóknak legközelebbi, kolozsvári helyszínen játszhatta a csoportmérkőzésket. A férfi
válogatott több ezer magyar néző előtt a cseh és a román válogatott legyőzését követően továbbjutott a
nyolcaddöntőbe, ahol a későbbi ezüstérmes Szerb válogatott tudta fiainkat megállítani! Ezzel válogatottunk olyan
eredményt ért el, melyet hosszú évtizedek óta nem sikerült korábban megvalósítani! A válogatott sikere kiváló
promóciót jelentett a sportágunknak, mind a nem kosárspecifikus szurkolók, mind a kormányzat területén
jelentősen javult sportágunk megítélése. Az EuroBasket 2017 eseményen játszott mérkőzések eredményei:
2017. szeptember 1.

Magyarország – Horvátország

58-67

2017. szeptember 2.

Montenegró – Magyarország

72-48

2017. szeptember 4.

Magyarország – Csehország

85-73

2017. szeptember 5.

Románia – Magyarország

71-80

2017. szeptember 7.

Magyarország – Spanyolország

64-87

2017. szeptember 10.

Szerbia – Magyarország

86-78

2017. novemberében a sikeres EB szereplést követően a férfi válogatott megkezdte a FIBA új, Világbajnoki
selejtező rendszerében történő szereplést. A magyar válogatott Lengyelország, Litvánia és Koszovó
válogatottjaival küzd a továbbjutásért. A VB selejtező mérkőzések:
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2017.11.24.

Lengyelország – Magyarország

70-60

2017.11.26.

Magyarország – Koszovó

84-76

2018.02.23.

Litvánia – Magyarország

80-75

2018.02.26.

Magyarország – Lengyelország

64-57

2018.06.28.

Koszovó – Magyarország

2018.07.01.

Magyarország – Litvánia

A VB selejtezők rendszere:

Női Felnőtt Válogatott

A női felnőtt válogatott 2017-ben a csehországi EuroBasket Women 2017 rendezvényen vett részt. 2003 után
először válogatottunk a házigazda csehek legyőzése után a nyolcaddöntőbe jutotott, ahol 1 pontos vereséget
szenvedett az Olasz válogatottól úgy, hogy az utolsó támadás, vagyis a győzelem a magyar válogatott kezében
volt. Az EuroBasket Women 2017 magyar vonatkozású mérkőzései:
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2017.06.16.

Magyarország – Spanyolország

48-62

2017.06.17.

Csehország – Magyarország

70-74

2017.06.19.

Magyarország – Ukrajna

72-84

2017.06.20.

Olaszország – Magyarország

49-48

A sikeres EB selejtezőt követően a női válogatott új szakmai stábbal és megfiatalodott kerettel kezdte meg a
2019. évi Női EB selejtezőinek sorozatát. Lányaink a litván, az albán és az orosz válogatottal versengenek a
továbbjutásért:
2017.11.11.

Litvánia – Magyarország

70-73

2017.11.15.

Magyarország – Albánia

137-48

2018.02.10.

Magyarország – Oroszország

64-71

2018.02.14.

Magyarország – Litvánia

78-76

2018.11.17.

Albánia – Magyarország

2018.11.21.

Oroszország – Magyarország

Utánpótlás válogatottak

U20 Férfi Európa-bajnokság Div. B
Dátum: 2017. 07. 14-23.
Helyszín: Nagyvárad, Románia
Magyarország a 11. helyen végzett és 2018-ban a B divízióban indulhat.

U20 Női Európa-bajnokság Div. A
Dátum: 2017. 07. 8-16.
Helyszín: Matosinhos, Portugália
Magyarország az 5. helyen végzett és 2018-ban az A divízióban indulhat.

U18 Férfi Európa-bajnokság Div. B
Dátum: 2017. 07. 28 --08. 06.
Helyszín: Tallin, Észtország
Magyarország a 12. helyen végzett és továbbra is a B divízióban indulhat.
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U18 Női Európa-bajnokság Div. A
Dátum: 2017. 08. 5-13.
Helyszín: Sopron, Magyarország
Magyarország az 5. helyen végzett, és továbbra is az A divízióban indulhat.

U16 Férfi Európa-bajnokság Div. B
Dátum: 2017. 08. 10-19.
Helyszín: Sofia, Bulgária
Magyarország a 7. helyen végzett és továbbra is a B divízióban indulhat.

U16 Női Európa-bajnokság Div. A
Dátum: 2017. 08. 4-12.
Helyszín: Bourges, Franciaország
Magyarország a 2. helyen végzett és továbbra is az A divízióban indulhat.

3x3 válogatottak

2017 FIBA 3x3 Világbajnokság
Dátum: 2017. 06. 17-21.
Helyszín: Nantes, Franciaország
A 3x3 női felnőtt válogatott a 2. helyen végzett.
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2017 FIBA 3x3 Európa-bajnokság
Dátum: 2017. 07. 07-09.
Helyszín: Amszterdam, Hollandia
A 3x3 női felnőtt válogatott a 7. helyen végzett, a férfi válogatott a 11. helyet szerezte meg.
2017 FIBA 3x3 U18 Európa-bajnokság
Dátum: 2017. 06. 1-5.
Helyszín: Debrecen
Az U18 3x3 női válogatott az 1. helyen végzett.

Az U18 3x3 férfi válogatott a 11. helyen végzett.
2017 FIBA 3x3 U18 Világbajnokság
Dátum: 2017. 06. 28 – 07. 02.
Helyszín: Chengdu, Kína
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Az U18 3x3 női válogatott a 4. helyen végzett.
Az U18 3x3 férfi válogatott a 6. helyen végzett.
Válogatottjaink 2018-ban az alábbi FIBA eseményeken vesznek részt:

Esemény

Dátum

Helyszín

Résztvevő

FIBA Basketball World Cup 2019 European
Qualifiers – International Window 3

2018. június 25-július 3.

home/away game

férfi felnőtt válogatott

FIBA U17 Women’s Basketball World Cup

2018. július 21-29.

Minsk (BLR)

U17 női válogatott

FIBA Basketball World Cup 2019 European
Qualifiers – International Window 4

2018. aug. 30-szeptember 18.

home/away game

férfi felnőtt válogatott

FIBA Basketball World Cup 2019 European
Qualifiers – International Window 5

2018. november 26-december 4.

home/away game

férfi felnőtt válogatott

U16 EC Men Div. B

2018. augusztus 9-18.

Sarajevo (BIH)

U16 férfi válogatott

U16 EC Women Div. A

2018. augusztus 17-25.

Kaunas (LTU)

U16 női válogatott

U18 EC Men Div. B

2018. július 27-augusztus 5.

Skopje (MKD)

U18 férfi válogatott

U18 EC Women Div. A

2018. augusztus 4-12.

Udine (ITA)

U18 női válogatott

U20 EC Men Div. B

2018. július 13-22.

Sofia (BUL)

U20 férfi válogatott

U20 EC Women Div. A

2018. július 7-15.

Sopron

U20 női válogatott

FIBA 3x3 World Cup 2018

2018. június 8-12.

Manila (PHI)

felnőtt női 3x3 válogatott

FIBA 3x3 Europe Cup Qualifiers 2018

2018. június 23-24.

Escaldes-Engordany (AND)

férfi és női felnőtt 3x3 válogatott

FIBA 3x3 Europe Cup Qualifiers 2018

2018. június 29-30.

Poitiers (FRA)

férfi és női felnőtt 3x3 válogatott

FIBA 3x3 U18 Europe Cup 2018 Qualifiers

2018. augusztus 4-5.

Szolnok (HUN)

U18 férfi és U18 női 3x3 válogatott

FIBA 3x3 U18 Europe Cup 2018

2018. aug. 31.-szeptember 2.

Debrecen (HUN)

U18 férfi és U18 női 3x3 válogatott

FIBA 3x3 Europe Cup 2018

2018. szeptember 14-16.

Bukarest (ROM)

férfi és női felnőtt 3x3 válogatott (ha
továbbjutnak a selejtezőn)

Youth Olympic Games (YOG)

2018. október 06-18.

Buenos Aires (ARG)

U18 női 3x3 válogatott
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FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK 2018-ban
Válogatott

Dátum

Helyszín

Esemény

U16 női válogatott

2018. július 20-21-22.

Mulhouse (FRA)

Nemzetközi Torna

FRA, GER, HUN, RUS

U16 női válogatott

2018. július 27-28.

Székesfehérvár

2 felkészülési mérkőzés

szervezés alatt

U16 női válogatott

2018. augusztus 3-4-5.

Törökország

Nemzetközi Torna

HUN, TUR, CZE, SRB

U16 női válogatott

2018. augusztus 8-9.

Székesfehérvár

2 felkészülési mérkőzés

HUN-SRB

U16 férfi válogatott

2018. július 7-8.

Szlovénia

2 felkészülési mérkőzés

SLO-HUN

U16 férfi válogatott

2018. július 14-15.

Horvátország

2 felkészülési mérkőzés

CRO-HUN

U16 férfi válogatott

2018. július 20-21-22.

Portugália

Nemzetközi Torna

szervezés alatt

U16 férfi válogatott

2018. július 27-28.

Székesfehérvár

2 felkészülési mérkőzés

HUN-BEL

U16 férfi válogatott

2018. augusztus 2-3.

Prievidza (SVK)

2 felkészülési mérkőzés

SVK-HUN

U18 női válogatott

2018. június 29-30.

Székesfehérvár

2 felkészülési mérkőzés

HUN-SVK

U18 női válogatott

2018. július 6-7-8.

Spanyolország

Nemzetközi Torna

szervezés alatt

U18 férfi válogatott

2018. július 13-14-15.

Olaszország

Nemzetközi Torna

szervezés alatt

U18 férfi válogatott

2018. június 29-30.

Kecskemét

2 felkészülési mérkőzés

HUN-SLO

U18 férfi válogatott

2018. július 6-7-8.

szervezés alatt

Nemzetközi Torna

szervezés alatt

U18 férfi válogatott

2018. június 13-14.

Székesfehérvár

2 felkészülési mérkőzés

HUN-POL

U18 férfi válogatott

2018. július 20-21.

Székesfehérvár

2 felkészülési mérkőzés

HUN-SVK

U20 női válogatott

2018. június 15-16.

Szlovénia

2 felkészülési mérkőzés

SLO-HUN

U20 női válogatott

2018. június 22-23-24.

Spanyolország

Nemzetközi Torna

szervezés alatt

U20 női válogatott

2018. június 29-30.

Székesfehérvár

2 felkészülési mérkőzés

HUN-SVK

U20 férfi válogatott

2018. június 15-16.

Lucenec (SVK)

2 felkészülési mérkőzés

SVK-HUN

U20 férfi válogatott

2018. június 22-23.

Németország

2 felkészülési mérkőzés

GER-HUN

U20 férfi válogatott

2018. június 29-30.

Kecskemét

2 felkészülési mérkőzés

HUN-POL

U20 férfi válogatott

2018. július 6-7.

Kecskemét

2 felkészülési mérkőzés

HUN-BEL

női felnőtt válogatott

2018. május 24-25.

Prague (CZE)

2 felkészülési mérkőzés

CZE-HUN

női felnőtt válogatott

2018. július 1-2-3.

Landerneau (FRA)

3 felkészülési mérkőzés

FRA-HUN
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Az MKOSZ 2018/19-es sportfejlesztési programjának részét képezi egy önálló székház építése. Az MKOSZ a
látvány-csapatsportágak társasági adóból történő támogatási rendszerével kapcsolatos megnövekedett feladatai
miatt mind állományban, mind terület igényben jelentősen növekedett az elmúlt időszakban. Sajnos igényeinket a
Magyar Sport Háza nem tudja kielégíteni, így munkavállalóink szétszórva, több szinten dolgoznak, raktáraink a
város más részén találhatóak, állandó problémát jelent a parkolás megoldása, illetve az MKOSZ még a saját
flottáját sem tudja az iroda területén tárolni.

A beruházás tervezett értéke 1,5 milliárd Ft. A Tao támogatásból megvalósuló ingatlan megvásárlásához az
MKOSZ az önrész erejéig támogatási kérelemmel fordul Magyarország Kormányához. A projekt befejezése 2020ra várható.

IX.

Nemzetközi események rendezése

A nemzetközi események rendezése az egyik legalkalmasabb eszköz az MKOSZ nemzetközi sportdiplomáciai
kapcsolatainak erősítése és érdekérvényesítésének fejlesztése kapcsán!

Sopronban, 2017. augusztus 5-13-ig került megrendezésre kiváló
színvonalon az „A” divíziós U18 Női Európa-bajnokság. A
szervezés minőségi színvonalát a FIBA is elismeri, hiszen 2018ban Sopron adhat otthont az U20 Női Európa-bajnokságnak.
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Fantasztikus sportdiplomáciai és sportszakmai siker volt, hogy
Sopronban, Magyarországon kerülhetett megrendezésre a világ
legerősebb női kosárlabda versenyrendszerének, a Női Euroligának a
Négyes Döntője 2018. április 20-22-én. A sportdiplomáciai sikert
sportszakmai siker is követte, hiszen a hazai csapat megszerezte a 2.
helyezést, melyre a magyar kosárlabdázás történetében korábban nem
volt még példa. Az esemény Magyarország Kormánya, Sopron városa és az MKOSZ anyagi összefogásának
eredményeként valósulhatott meg.

2017. augusztus 5-6-án Szolnok városa adhatott otthont a 3x3
U18 EB egyik selejtező tornájának. Az előző évvel ellentétben az
időjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt, és festői környezetben
feszülhetett egymásnak az EB kvalifikációért küzdő 24 csapat.
Mind a férfi, mind a női magyar válogatott a 4. helyen jutott be a
Debrecenben megrendezett Európa-bajnokságra.

Újra nagy szakmai sikert hoztak a Debrecenben szervezett 3x3 események. A Nagytemplom előtti téren 2017.
szeptember 1-3 között megrendezett U18 Európa-bajnokság elhozta a várva várt sikert lányainknak, akik
aranyérmet szereztek! Az U18 EB előtt a felnőtteké volt a pálya, a World Tour Masters keretében a világ legjobb
férfi 3x3-as kosárlabdázói versenyeztek a döntőbe jutásért. Ebben az évben Debrecen újra 3x3 U18 EB
eseménynek ad otthont 2018. 08. 31 és 09. 02. között, míg az EB előtt a felnőtt World Tour is megrendezésre
kerül.
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X.

Legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek támogatása

Az MKOSZ 2017-ben is folytatta a legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek támogatását. Az
MKOSZ Pénzügyi tervének megfelelően a Férfi NB I. A csoportos sportszervezetek évente 4.000.000,- Ft, a Női
NB. I. A csoportos sportszervezetek 3.000.000,- Ft alaptámogatásban részesültek, melyet 2017. évben az
MTVA-val kötött szerződésnek köszönhetően 40.000.000,- Ft + ÁFA televíziós jogdíj egészített ki. A Nemzetközi
Kupákban szereplő sportszervezetek részére az MKOSZ Elnöksége döntésének értelmében egy fő 5. nem hazai
nevelésű sportoló játékengedélyének díjából 3.700.000,- Ft visszatérítésre került, míg az 5. nem hazai nevelésű
sportolók játékengedélyéből befolyt 40.000.000,- Ft elosztásra került a kizárólag 4 nem hazai nevelésű sportolót
alkalmazó Férfi NB I. A csoportos, illetve a csak hazai nevelésű sportolót szerepeltető Női NB I. A csoportos
sportszervezetek között.
Az állami cégek szponzorációs lehetőségének megszűnése miatt kieső bevételi források pótlását 2016-ban az
MKOSZ és a Szerencsejáték Zrt-vel kötött szerződésének köszönhetően sikerült megoldani. A 2017/2018-as
szezonban az SzRt a szerződéseket közvetlenül a sportszervezetekkel kötötte, de az elosztási elveket az MKOSZ
határozhatta meg. A jogdíj ellenértékének összege változatlanul 1 milliárd Ft + ÁFA maradt.
166 MFt (MKOSZ támogatás )+40 MFt + ÁFA (TV jogdíj) + 1 000 MFt + ÁFA (SzRt) = br. 1 487 MFt

NB I. A csoportos csapatok támogatása (SzRt, TV és Tao nélkül, eFt)
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Évközi képzés:
A bajnoki év közben március hónapban 1 napos képzés keretében, az NB I „A” „AB” és B csoportos
játékvezetők, play-off előtti továbbképzést szerveztünk a - Működési Szabályzatunknak megfelelően fizikai felmérés, játékvezetés technikája és elméleti előadássorozat keretében, - fizikai felmérésen, a 78
főből 5 fő nem jelent meg, 4 fő sérült (beteg) volt és nem futott, 2 fő nem tudta teljesíteni a
követelményszintet - később kaptak lehetőséget a pótlásra.
Az NB II-s keret tagjai, és a régiós játékvezetők a megyék által szervezett 1 napos képzéseken
vettek részt (fizikai felmérés és elméleti előadások)
A kötelező képzés:
Országosan 555 fő regisztrált játékvezetőt érint rendszeresen évente 2 alkalommal – a havi
internetes oktatáson túl - mely a további fejlődés előfeltétele.
A keretek alakulása:
Szabályzatunknak megfelelően elkészítettük a játékvezetők rangsorát a JB által adott pontszámok, a
külső ellenőrzések, a mérkőzésellenőri jelentések, és a honlapon történő video szavazások
alapján.
A JB. összesítette a pontszámokat, az előre lefektetett, mindenki számára ismertetett szabályok szerint.
A kialakult rangsort 3 fős grémium (MKOSZ Főtitkára, JB. Elnöke, Nemzeti Oktató) áttekintette, és
meghatározta az egy kerettel feljebb jutó, illetve lejjebb kerülő játékvezetőket.
A grémium és a JB. figyelembe vette a játékvezetők egész éves szakmai munkáját, hozzáállását, a JB
utasításainak betartását, „játékvezetőhöz méltó magatartását”, a korábbi évek teljesítményét, illetve a
fiatal játékvezetők esetében a fejlődés mértékét és a játékvezetőben rejlő távlati lehetőséget is.
„A” keret:
Az A keretből kiesett 4 fő: Gyuris Péter (baleset) Hegedűs Tibor (inaktív) Gorka Szabolcs (53-ik életév
betöltése) miatt. Vida Béla,(utolsó helyen végzett) aki, AB keretben folytatja – szabályzatunk szerint.
Az AB keretből feljutott 3 fő: Ádám József, Goda László és Dr. Mészáros Balázs
„AB” keret:
Az AB keretből kiesett 3 fő: Gelencsér György, Dr.Varga Zoltán (saját kérésére B keret), és Bognár
Tibor (53-ik életév betöltése) miatt
Az AB keretbe Surányi Gábor visszajött (inaktív státuszból).
Az AB keretbe 3 játékvezető került fel a B keretből: Esztergályos Róbert, Lengyel Ádám, és Nagy
Viktor
„B” keret:
A B keretből az alábbi 2 játékvezető esett ki: Bátovszky Zsolt, (NB II kiemeltbe) Mester Ferenc
(inaktív)
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A B keretbe az alábbi 5 játékvezető került fel, az NBII kiemelt keretből: Győrfy Rúben, Horváth
Csongor, Kruk Melinda, Nepp Lászó, és Nyilas István.
A 26 fős NB II-es kiemelt keretbe kerülő játékvezetőkről JB. a 2016-09-25-i ülésén döntött
Az inaktív játékvezetők újra aktívvá válása esetén a szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik a
keretbesorolásuk.
Játékvezetői Bizottság:
A JB. létszáma nem változott: 5 fő + JB. titkár.
JB. tagjai: Benczur Lajos, Bukta Bertalan, Hartyáni Zsolt, Dr. Páli Kálmán.
JB.elnök: Faidt Mihály
JB. titkár: Dr. Mészáros Balázs
A JB. céljai továbbra is töretlenek, a rövid és hosszú távú célok elérése tekintetében.
-

a játékvezetés szakmai elismertségének és tekintélyének további növelése
egységes játékvezetői szemlélet kialakítása, érvényesítése
magasabb erkölcsi és etikai követelmények érvényesítése
magyar játékvezetői kar szakmai színvonalának további emelése
a fiatalok szakmai alapon történő folyamatos beépítése a keretekbe
nemzetközi szintre alkalmas játékvezetők kiválasztása és képzése, jelölése
referee típusú játékvezetők számának a növelése

A Játékvezetői Bizottság havonta ülésezett, határozatait (állásfoglalásait) írásban rögzítette, és az
érintettekkel ismertette döntéseit. A JB. az Elnökség irányvonalait és elvárásait követi, jó kapcsolatot
tartott az MKOSZ. Bizottságaival, és a klubok vezetőivel, - a zökkenőmentes bajnokság lebonyolítása
érdekében.
A játékvezetői kar megújítására tett elvárásoknak megfelelően a fiatal tehetséges játékvezetők
fokozatos beépítése a keretekbe folytatódott ebben a bajnoki szezonban is.
A szakmai színvonal emelkedését továbbra is a
egységében látjuk!

KÉPZÉS – ELLENŐRZÉS – KÜLDÉS

Képzés:
Nemzetközi FIBA instruktoraink:
Hartyáni Zsolt
Földházi Tamás - 2018 januárjában Isztanbulban szerezte meg a FIBA minősítését.
A honlapunkat évről-évre folyamatosan fejlesztjük, (www.jatekvezeto.hu–t) melynek során több új funkció
lehetősége előtérbe került – mivel már korábban regisztrálásra kerültek a területi játékvezetők, és működési
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szabályzatuk is módosításra került, már csak továbbra is a megyei JB-k következetes vezetésén múlik, hogy
a teljes kerettel a folyamatos országos képzésben részt vegyenek – itt továbbra is van még pótolni való!
De azt ez elvet valljuk, hogy a megyékből felterjeszteni játékvezetőket az országos keretbe csak abban az
esetben lehetséges, ha folyamatosan részt vesz az illető a teljes országos képzésben!
Az NB I-es és NB II-es játékvezetőink a honlapon havonta 60 db szellemi, és hetente 8 db video jelenet
(teszt) megoldásával készülhetnek, hangolódhatnak rá az előttük álló mérkőzésekre.
A regionális játékvezetőknél ez havi 60 db. szellemi teszt megfejtését jelenti - kivéve ha felterjesztésre vár.
Ebben a bajnoki szezonban is folytatódott a regionális játékvezetés és Játékvezetői Bizottságok
munkájának feladatainak, koordinálása, segítése, melyet az MKOSZ. JB-n belül 3 megyei instruktor
felügyel támogat:
– kelet (7), közép (5) és nyugati (8) --megyéire terjed ki.
Instruktorok:
Dr. Páli Kálmán nyugat, Benczur Lajos közép, és Bukta Bertalan a keleti megyékért felelős.
Mentor programok - továbbra is működnek:
2016. januárjában az MKOSZ Játékvezetői Bizottsága – a mindennapi, szokásos teendők mellett – két
komoly feladat megvalósítását tűzte ki célul. Mindkettő a képzéssel kapcsolatos mentori program, de a
játékvezetők két eltérő csoportját érinti. Azért, hogy mindenkinek egyértelmű legyen a két oktatási
rendszer működése, az abban részt vevők köre, az alábbiakban szeretnénk erről rövid tájékoztatást adni.
A Mentor I. program a pályakezdő regionális játékvezetők részére:
A 2016. januárjában indult, jelenleg is működik a regionális játékvezetés feladatait, koordinálását segítő
folyamat azt célozza, hogy az alacsonyabb osztályokban működő játékvezetők is minél magasabb szinten
lássák el feladatukat, és egyben a JB-nek kellő rálátása legyen arra, kik a tehetségesek, és a
legtehetségesebbeket abban segíteni, hogy minél hamarabb előrejuthassanak. Komoly gondot jelent már
évek óta, hogy egyrészt nincs kellő számú jelentkező a megyékben rendezendő játékvezetői
tanfolyamokra, több helyen ezért nem is tudtak tanfolyamot rendezni. Szükségesnek látjuk a
tanfolyamokra való toborzás hatékonyságát növelni, olyan – jelenleg is aktív – játékvezetők vagy
továbbra is a kosárlabdázásban tevékenykedő szakemberek bevonásával, akikre hallgatnak a fiatalok, akik
mozgósítani képesek őket, illetve akik a tanfolyamok lebonyolításában is közreműködnek.
A Mentor I. program tehát a pályájukat éppen csak kezdő, regionális (megyei és budapesti)
játékvezetők kezdeti lépéseinek segítéséről, illetve a játékvezetői tanfolyamok eredményességének
elősegítéséről szól. Erre a programra külön jelentkezni nem kell. A mentoráltakkal az egyes régiókban a
kapcsolatot a mentorok veszik fel.
A mentorokra javaslatot a régiók tettek, és ennek alapján döntött a JB a 19 személyről (általában
megyénként 1, helyenként 2 mentorról). Ezt a számot 2017-18-as évadban az igényeknek megfelelően 21
főre növelte (elfoglaltság, megosztás 2 v.3) a JB. A régiós mentorokkal az MKOSZ a bajnoki évadra
szerződést kötött. A szerződésben foglaltak teljesítését az MKOSZ JB regionális játékvezetést segítő
csoportjának régiós instruktorai ellenőrzik és igazolják.
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Mentor II. program helyett, Coaching 2017+ program.
Idén elindult a Coaching 2017+ program, ami a tavalyi szezon Mentor II. programja helyett működik. A
FIBA kandidátusokat támogató programmal vegyítve jött létre, amiben elsősorban A, AB és B csoportos
játékvezetők vesznek részt, valamint tehetséges fiatalok az NB II-es keretekből.
Legfőbb célunk, hogy 2019-re potenciális FIBA jelölteket képezzünk ki, illetve hogy a jelenlegi fiatal
tehetségek
a
jövőben
megállják
a
helyüket
az
A
csoportban.
A program egy négylépcsős rendszerben épül fel, ahol az első lépcsőn a coach van. Alá tartoznak a
coachee játékvezetők. Minden coach-hoz tartozik tehát egy csapat, így 4 ember kapcsolatáról
beszélünk.
A Mentor II. program meccsről-meccsre történő megbeszéléseivel szemben itt a JB törekszik majd
közös meccsekre küldeni az egy csapatban szomszédos szinten lévő játékvezetőket. Ezen közös
meccsvezetések alkalmával történik az információk átadása. Természetesen a coach amennyiben
teheti, megnézi a coachee meccseit, és bármilyen egyéb módon segítheti a coachee fejlődését. A
coach továbbá a jatekvezeto.hu honlapon a coachee-k jeleneteihez kommentálva is segíti a játékvezető
fejlődését. A szükséges fejlesztések után az is lehetségessé válik, hogy egy coachee a honlapon
kérhesse a coach segítségét egy-egy jelenttel kapcsolatban.
Erre csak az első szinten lévő coach-nak lesz lehetősége.
A különböző szintek kialakításával, azaz hogy a programban résztvevők egyszerre legyenek coachee-k
és coach-ok is, az egymástól való tanulás, és a folyamatos információ áramlás elősegítése volt a cél,
ami elengedhetetlen kulcsa a sikernek.
Röviden összefoglalva tehát a JB próbál majd együtt küldeni egy csapatban, szomszédos szinten lévő
játékvezetőket. A coach-ok feladata a coachee-k támogatása, a coachee-k feladata pedig, hogy sokat
és jól kérdezzenek, majd a kapott információt adják tovább.
Tájékoztatásul szeretném még azt elmondani, hogy ezért a munkáért senki nem kap egy fillért sem,
azonban a legmagasabb szinten lévők külső ellenőrzésekkel segítik majd a játékvezetőket és a JB
munkáját, amiért külső ellenőri díjazás jár.
A Mentor I és Coaching 2017+ program jelenleg is jól működik.
Kandidátusi képzés:
A Szent István Kupa keretében:
A 4 napos tábor - Székesfehérváron - Papp Péter és Földházi Tamás szervezésében önkéntes
jelentkezés alapján 16 fő vett részt a megrendezett kandidátusi képzésen, melyből 2 fő női játékvezető
volt!
Előadók: 8 instruktor és Davorin Nakics (FIBA) jelenlétével emelte a tábor értékét.
Nemzetközi játékvezetői keret kialakítása - 2017- 2019-re
A FIBA új alapokra helyezte a nemzetközi játékvezetők jelölését, - státuszát, - melynek a lényege, hogy
- 2 évre szól a licensz-szerzési eljárás - Magyarország 7 státuszt kapott a 2017-2019-es időszakra, -

31

melyet a korábbi évek nemzetközi foglalkoztatottságai és a FIBA elvárásai szerint - a JB. határozata
alapján, a Főtitkár úr jóváhagyásával nevezett meg, és javasolta a FIBA felé.:
1. Kapitány Gellért, 2. Benczur Tamás, 3. Földházi Tamás, 4. Cziffra Csaba, 5. Papp Péter. 6. .
Praksch Péter 7. Tőzsér Dénes,
Nemzetközi kandidátusi képzés 2019 –re:
Mivel alapjaiban egy teljesen új rendszerrel állunk szemben, nagyon tudatosan kell felépíteni a 2019-es
jelölésre a lehetséges jelölteket (kiválasztás, képzés, menedzselés a küldésen keresztül). Azok közül a
tehetséges játékvezetők közül lehetne választani, akik maguk is sokat áldoztak azért, hogy nagyobb
tudással rendelkezzenek. Elsősorban a számos FIBA által szervezett CANDO táborban résztvevőkre
gondolunk (Nagy Viktor, Vida József, dr. Mészáros Balázs, Balog Gyula, Goda László, stb.) Ez azért is
fontos, mert néhányuknak - a 35 éves korhatár és a 2 éves periódusok miatt - a 2019. év az utolsó
lehetőségük a nemzetközi játékvezetővé válásra. Tudatosan kell azzal is foglalkozni, hogy az ún. "green
licence"-re a következő alkalommal tudjunk jelölteket állítani (Varga-Záray Katalin, Csabai-Kaskötő
Brigitta, Tóth Cecília stb), - bár női játékvezető jelölhető alapesetben is.
A nemzetközi kandidátusi képzésben minden jelenlegi nemzetközi játékvezető szívesen részt vesz,
segítve a fiatalokat, ahogyan eddig is a különböző MENTOR programokban és kandidátusi
tanfolyamokon.
Ellenőrzés:
Az ellenőrzést - az oktatás kontrolálására, a játékvezetők szakmai megsegítésére, valamint
szankcionálásra használunk.
Ebben a bajnoki szezonban az „AB” és „B”, valamint az alacsonyabb osztályokban működő
játékvezetők külső ellenőrzésébe bekapcsolódtak be a nemzetközi játékvezetőink is.
Külső ellenőrzés: (Külső ellenőrzésnek számít: a videó ellenőrzés is)
2010-töl - 2018.04. hó-ig - bajnoki évek ellenőrzéseinek számszerű összehasonlítása:
Ell. db.
2010-11

Ell. db.
11-12

Ell. db.
12-13

Ell. db.
13-14

Ell. db.
14-15

Ell. db.
15-16

Ell db.
16-17

Ell. db.
2017-18

NB I. A

183

263

319

104

168

164

156

124

AB

48

94

111

46

69

58

82

96

B

114

155

220

107

119

86

131

146

NB II kie.

0

90

120

42

70

51

51

69

602/200

770/291

299 /108

356/154

359/158

422/150

Össz.
fő/alk

349/116

32

435/157

A külső ellenőrök száma: 9 fő
Bacsfay Gyula, Balogh László, Benczur Lajos, Bukta Bertalan, Faidt Mihály, Forrai Sámuel, Dr.
Gincsai János, Hartyáni Zsolt, Dr. Páli Kálmán
A mérkőzésellenőrök és a külső ellenőrök a bajnoki szezonban ugyanabban a képzési formában
vettek részt mint a játékvezetők, - ezért közös szempontok alapján történő játékvezetői értékelést
várunk el tőlük.
A Játékvezetői Bizottságnak egy-egy jó értékelés után több értékelhető információja volt a játékvezetők
teljesítményéről (formájáról) - ami a küldésben sokszor nagy segítségünkre volt!
A játékvezetők profi szemléletét, csak egységes és magas fokú motivált játékvezetőkkel lehet
elérni. Az MKOSZ. vezetése és a JB. biztosít minden támogatást annak érdekében, hogy ez a cél
megvalósuljon!
Küldések:
A küldések tekintetében nehézségek adódnak, a 10 napos küldési ciklust kezdetben igen, de később a
férfi keresztjáték kezdetétől nem tudtuk tartani, továbbra sem, mert későn kaptunk aktuális
naprakész műsort a Versenybizottságtól, valamint sok a mérkőzés időpontjának a változása - ami
hozzájárult ahhoz, hogy gyakran új küldést kellett készítenünk.
Küldések területén továbbra is a sok a lemondás (munkahelyi elfoglaltság, betegség stb.) ami
kellemetlen helyzetbe hozza a küldőket, - amiből egyes csapatok „összeesküvés-elméleteket”
kreálnak. Továbbá nagy nehézséget okozott a küldés területén az a tény, hogy játékvezetőink
többsége csak korlátozottan foglalkoztatható a hétközi mérkőzéseken pl. munkahelyi
elfoglaltság miatt!
A 3 játékvezetős rendszer + mérkőzés ellenőr összehangolt gazdaságos küldését változatosabbá tenni
- embert próbáló feladat. Erre egy küldést segítő számítógépes programot használunk,- mert a csapatok
általi gyakori időpontváltozásokat, valamint a játékvezetők hétközi elfoglaltságait 78 fő viszonylatában +
26 mérkőzés ellenőrnél követni szinte lehetetlen..

Utánpótlástornák döntői:
U20-as ffi, NJB, NKB. (ffi, női), tornáin a tehetséges 35 évesnél fiatalabb játékvezetők működnek közre
3 játékvezetős rendszerben.
Az NSB fiú, és leány tornáin. - 2 játékvezetős rendszerben működnek a játékvezetők, és szintén külső
ellenőrzés keretében értékelik a teljesítményeiket.
A játékvezetők működését a tornák teljes időtartama - 4 nap alatt a JB. által delegált
instruktorok 2 fő, - külső ellenőrzés során értékeli (videoellenőrzés is).
Az eddigiek során megrendezett utánpótlás tornákon közreműködő játékvezetők nagy többsége jó
teljesítményt nyújtott
Továbbra is gondot és nagy fejtörést okoz a küldés megyei szinten az utánpótlás mérkőzéseken,
mivel még mindig nagyon kevés az utánpótlás játékvezető,
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Az újonnan levizsgázott és regisztráltak lemorzsolódást kívánjuk megelőzni a mentor I.
programmal - de további beiskolázások szükségesek.
A kötelezően beindított megyei szövetségek keretei között szervezett játékvezetői tanfolyamok
eredményeként a létszám lassan-lassan kezdett emelkedni, az utóbbi évben stagnál - de ez a
létszám még korántsem elegendő!

Regisztrált jv-k

2011-12

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

NB-S
Régiós
Össz:

154 fő
287 fő
441 fő

152
331
483

154
380
534

152
417
569

160
405
565

164
391
555

Mint a táblázatból kitűnik, ma Magyarországon összesen 2017-18-as szezonban 555 fő regisztrált
játékvezető van. Ebből 78 NB I-es, és 86 fő NB II-es és - 391 fő maradt a régiókba! Néhány megye
még így is létszám gondokkal küszködik!
Ez még mindig nagyon kevés, ebből adódik, hogy nincs verseny a játékvezetők között, és rávenni
őket a folyamatos elméleti, és fizikai képzésre nehezen lehet,- mert abbahagyja ha még követelményt is
állítanak elé. A megyékben zömében sétafikáló, kövér, korosabb játékvezetőket találunk, annak
ellenére, hogy a tanfolyamok folyamatosan mennek!? Ez a régiós játékvezetői szám remélhetőleg még
emelkedni fog a folyamatban lévő tanfolyamok befejezése után (függő), de sajnos még mindig nem éri
el kívánt létszámot az újonan vizsgázottak száma országosan, - 2017-18-as évben.
Sajnos a megyei kollégáktól értesülve továbbra is nehéz tanfolyamokat szervezni, mert nem népszerű
a játékvezetés a körülötte kialakult hangulati tényezők (szülők, edzők viselkedése, miatt), annak
ellenére, hogy a kezdő játékvezetők díjazása jelentősen megemelkedett (Bruttó: 5 000 Ft a
legalacsonyabb korosztályokban) 2014. szeptembere óta.
Remélhetőleg a mentor I. program segít a kezdő játékvezetők beilleszkedésében, valamint ha a
megyei szövetségek vezetői is aktivizálják magukat ebben a témakörben (rend és a fegyelem
megteremtése terén)!
Javaslatom továbbra is a következő lenne:
- kötelező legyen a játékvezetői tanfolyamra beiskolázni a megfelelő létszámot, miden 14-dik életévét
betöltött játékost az utánpótlás csapatokból - legalább 5-6 főt - kötelező lenne beiskolázni.
(Versenykiírás része lenne, - ha nem teljesíti akkor a szomszédos megyéktől kap játékvezetőt abban a
szezonban, és ekkor további utazási költségek terhelnék a csapatot) - Ezt tovább lehetne
finomítani!
- Fejlesztés alatt áll (de megtorpant) az internetes távoktatási rendszer tananyagának elkészítése és
bevezetése az elméleti tananyagok tekintetében, így kiszélesedne a jelentkezők köre - nem csak a
„kosaras” városokra korlátozódna, hanem a kisebb településeken élők előtt is megnyílna a lehetőség
bekapcsolódhatnának a képzésbe (távoktatás - akkor tanul amikor ideje van!), - majd a gyakorlatot
nyári összevont képzés keretében központi táborban sajátítanák el a tanfolyamra jelentkezők.
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Teljesítmények:
2017-2018–es bajnoki szezonban az összes „A” és „B” csoportos férfi, és az „A” csoportos női
mérkőzésen 3 játékvezetős rendszerben működött a játékvezetés, valamint ezeken a
mérkőzéseken MKOSZ. mérkőzés ellenőr is jelen volt.
Játékvezetői műhibából adódóan ebben a bajnoki szezonban sem volt óvás – (9 bajnoki év alatt 2
volt)
Gyenge játékvezetői teljesítmény miatt a JB. saját hatáskörben 11 játékvezetőt figyelmeztetett illetve
pihentetett több - kevesebb ideig a 2017-18-as bajnoki szezonban.
A JB. 9 fő NB-s játékvezetőt 2 hónapra felfüggesztett, mivel „érvénytelen” sportorvosi
engedéllyel rendelkeztek (nyilatkozatuk alapján).
Bajnoki év:
2009.10 - 2011.07-ig (2 év)
2011.10-12.07
2012.10-13.07
2013.10-14.07
2014.10-15.07
2015.10-16.07
2016.10-17.07
2017.10-18.04
9 bajnoki szezon alatt:

Eltiltási idő 1-4 hét
5 figyelmeztetés, 24 eltiltás
15 eltiltás
33 eltiltás
49 eltiltás
14 eltiltás
17 eltiltás
10 eltiltás
20 eltiltás

Eltiltás miatt kiesett összeg:
670 000 Ft
372 000 Ft
626 000 Ft
1 152 000 Ft
728 000 Ft
670 000 Ft
430 000 Ft
980 000Ft
5 618 000Ft

A táblázatból kitűnik, hogy a JB. szankcionálja a gyenge teljesítményeket pl. ha 1-4 hétre kimaradnak a
játékvezetőink a mérkőzés vezetéséből ekkor a megkereshető teljes bevételtől esik el a játékvezető (30
- 160 eFt/ hónap!
A gyenge teljesítmény a játékvezetőknél szankcionálva van !
A Játékvezetői Bizottság a szankcionálás mellett az önellenőrzés intézményét is gyakran alkalmazza
a gyenge teljesítmény szembesítésére a játékvezetőivel szemben. Ebben az esetben a gyengén
vezetett mérkőzés teljes videofelvételét ki kell elemeznie a játékvezetőnek, és szembesülni kell a
saját, és társai hibáival is, és le kell vonni a megfelelő következtetést, hogy hasonló esetek ne
forduljanak elő – és ezt ellenőri statisztikai lapon kell leadni a JB.-nek, ahol összehasonlításra kerül a
hivatalos videoellenőr értékelésével.
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Szponzori lehetőségeink:
Továbbra is a Toti által gyártott (szürke és narancssárga) egységes játékvezetői szerelésben - a mez
hátulján UNION Biztosító reklámmal - lépnek pályára játékvezetőink, az összes NB-s és az országos
utánpótlás döntő és megyei mérkőzéseken.

Kapcsolatteremtés:
A Játékvezetői Bizottság jó munkakapcsolatot tart fenn az MKOSZ vezetésével és bizottságaival, az összes
NB-s csapat vezetőivel, valamint a sajtó képviselőivel, annak érdekében, hogy ezt a nem népszerű, de
nélkülözhetetlen játékvezetői tevékenységet a legkevesebb konfliktus mellet, lehetőleg közmegelégedésre
végezzék játékvezetőink.
Tennivalók:
A játékvezetők, minden lehetséges eszközzel törekedni fognak a rend és fegyelem területén annak
megtartására, hogy agresszivitás mentes, családbarát, nézhető spotág legyen a kosárlabda. Ezen
intézkedések jelei már mutatkoznak, de azért még továbbra is van tennivalónk ezen a területen - főleg
alacsonyabb osztályokban, és az utánpótlás területén működő csapatok mérkőzésein.
A megyei szövetségek vezetőinek nagyobb figyelmet kellene fordítani a mérkőzések rendjének megtartása
és a nézői rendbontások megszüntetésére tett intézkedései terén.
A rend és a fegyelem megteremtésében az MKOSZ Fegyelmi és Etikai Szabályzata hathatós segítséget
nyújt – a lehetőségekkel kellene élni a rendbontókkal szemben.
A feltételek adottak, és egyre jobbak, hogy tovább fejlődjön a játékvezetői társadalom, ahol az MKOSZ,
vezetése és a JB. biztosítja a lehetőségekhez képest a legjobb feltételeket, - a többi a motivált
játékvezetőkön múlik!
Kérem a Tisztelt Elnökséget a JB. beszámolójának elfogadására.
Budapest, 2018.04-05.

Üdvözlettel:
Faidt Mihály
MKOSZ. JB. elnök
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A szervezeti egységek komoly plusz munkát vállaltak azzal, hogy az AB javaslatára, a mérkőzés közreműködők (játékvezetők,
mérkőzés ellenőrök, VB elnökök, asztalszemélyzet) regisztrációjának ellenőrzését átvették. Az MKOSZ főtitkára ennek
ellentételezésére a VB elnökök, régiós játékvezetők és az asztalszemélyzet licencdíjának saját felhasználását engedélyezte
számukra. Sikeres volt a folyamat, a regisztráció jóval zökkenő mentesebben zajlott le, mint az előző évben. Az AB, a
főtitkári döntés értelmében, elsődlegesnek tekinti a Flexinform regisztrációs rendszert a játékvezetők nyilvántartása
szempontjából, mind a jatekvezeto.hu portál, mind pedig a digitális jegyzőkönyv játékvezetői adatbázisa másodlagos. A
megyei szervezeti egységek, a jelenlegi idény tapasztalatai alapján, kézben tartják a regisztrációt, s a fejlesztőknek tett
javaslataikkal jobbá teszik a rendszert.
Az AB támogatja és segíti az MKOSZ főtitkárának azt a kezdeményezését, hogy valamennyi, az országban megrendezett
kosárlabda mérkőzés, játékvezetői küldése kerüljön be egy közös adatbázisba, amihez valamennyi szervezeti egység kap
lekérdezési jogot, így végre megvalósulhat a transzparens, mindenki számára áttekinthető játékvezetői foglalkoztatás.
Az AB folyamatosan bővíti nagy sikerrel alkalmazott központi felhő szolgáltatását, melyben valamennyi, a napi munkához
szükséges, dokumentum megtalálható. Folyamatosan fejlődik az a pénzügyi analitikai segédtáblázat, amelyet az MKOSZ
pénzügyi munkatársa hónapról-hónapra frissít a felhőben, ezzel segítve a megyékben folyó pénzgazdálkodás nyomon
követését. Ez utóbbi kérdésben a szervezeti egységek azt a módosító javaslatot fogalmazták meg az AB felé, hogy a
pénzforgalmi személet váltsa fel az analitikait, mert ez a kezelhetőbb számukra.
Az AB áprilisban megkezdi a szervezeti egységek ügyvezetőinek beszámoltatását. Az egységes munkavégzés, az ügyvezetői
teendők összehangolása, az ügyvezetői poszt, mint a szervezeti egység operatív vezetője, hangsúlyozása érdekében
elengedhetetlen az AB és az ügyvezetők személyes konzultációja, beszámoltatása.
3./ Pénzügyek:
Az AB önálló gazdálkodást folytat az MKOSZ főtitkára által jóváhagyott éves költségvetés szerint.
Az AB a rendelkezésre álló keretből finanszírozza elsősorban a megyei (fővárosi) szervezetek elnökségi üléseinek látogatását
és egyéb kiadásait.
Összességében megállapítható, hogy az AB a 2017 évben rá háruló feladatokat maradéktalanul teljesítette, a szervezeti
egységek részéről történő elfogadottsága tovább nőtt, támogatási, javaslattételi és szervezési tevékenysége egyértelműen
hatékonynak tekinthető.

Pécs, 2018.04.04.

Várhalmi Zsolt sk.
MKOSZ AB elnök
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A fenti lemondások miatt 2017-ben az Utánpótlás albizottság 6 fő részvételével, a SZUB elnökség pedig 4 fő részvételével
működött.
A lemondott személyek pótlásával kapcsolatban 2018 őszéig javaslatot teszek az MKOSZ elnöksége felé.
2017-ben a Szakmai és Utánpótlás Bizottság hat, az Utánpótlás albizottság három, míg a különböző szakmai feladatok
végrehajtására alakult munkacsoportok hét ülést, illetve egyeztető megbeszélést tartottak. A bizottságok és a
munkacsoportok munkájában több mint 25 szakember vett részt.
A bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készült, a bizottság határozatait a jegyzőkönyv alapján a bizottság elnöke terjesztette az
MKOSZ elnöksége elé.
A bizottsági ülések jegyzőkönyveit egy eset kivételével Dömötör Renáta vezette. A bizottsági és a munkacsoporti ülésekről
két esetben összesen 1-1 fő hiányzott, igazoltan.
Az MKOSZ stratégiai szakmai programja alapján a SZUB, az Utánpótlás albizottság és a szakmai munkacsoportok az
alább felsorolt témákkal foglalkoztak:
Közvetlen szövetségi utánpótlás szakmai programok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kosárpalánta program.
Dobd a kosárba program.
Kenguru és Gyermek Kupa, Jamboree.
Sport XXI. program, kiválasztó-képző program.
Olimpiai Reménységek Versenye (ORV).
Héraklész program (U16, U18, U20 válogatottak, 3x3-as U18 válogatottak).
EYOF 2017.
FAST TRACK program (FIBA 3x3 U23-as korosztály).

Közvetett szövetségi utánpótlás szakmai programok
1. Akadémiai program, akadémiai követelményrendszer, akadémiai akkreditáció.
2. Képességfejlesztő program továbbfejlesztése (edzéstervezés, fizikai, technikai és taktikai képességfejlesztés,
gyakorlati anyagok)
3. Kiemelt tehetség program (szűrés, vizsgálatok, értékelés)
Felnőtt válogatottak szakmai programjai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Női felnőtt válogatott
Férfi felnőtt válogatott
Női 3x3-as felnőtt válogatott
Férfi 3x3-as felnőtt válogatott
Női UNIVERSIADE válogatott
Férfi UNIVERSIADE válogatott
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Bajnokságok, Jamboree
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kosárpalánta bajnokság.
Dobd a kosárba program.
U11, U12 Jamboree.
Utánpótlás bajnokságok.
Felnőtt bajnokságok.
3x3-as U18-as bajnokság előkészítése.
Egyetemi és Főiskolai bajnokság.

Edzőképzés, edzőtovábbképzés
1. Edzőképzés
Az MKOSZ – Testnevelési Egyetem együttműködési szerződése alapján az alábbi fő színtereken vettünk részt a
Testnevelési Egyetem edzőképzési tevékenységében:





tantervek, oktatási modulok elkészítése
az oktatási tevékenységben való részvétel (előadások, gyakorlati tevékenység)
a vizsgabizottságokban való részvétel
a felvételi bizottságokban való részvétel

2. Edző továbbképzés





MKOSZ korosztályos utánpótlás és felnőtt edzőtovábbképzés.
MKOSZ erőnléti szakember továbbképzés.
FIBA FECC edzőtovábbképzés (utánpótlás Európa bajnokságok).
MKOSZ CSVP edzőtovábbképzés (külföldi képző műhelyek).

Egyéb előterjesztések
1. A 2017. év női és férfi játékosai.
2. Edzői életműdíj javaslat a Magyar Edzők Társasága felé.

A 2017-es évben az MKOSZ szakmai programjainak megvalósítását az alábbi intézmények, illetve partnerek segítették:
Stratégiai partnerek





EMMI Sport Államtitkárság.
Magyar Olimpiai Bizottság.
Testnevelési Egyetem (TE).
Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI).
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Szakmai partnerek





Testnevelési Egyetem Diagnosztikai központ
Magyar Edzők Testülete (MET)
Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)
MEFS

2017-ben megvalósult és továbbfejlesztett területek
1. Az MKOSZ elnöke, Szalay Ferenc és a Testnevelési Egyetem rektora, Mocsay Lajos 2015 augusztusában az
edzőképzés és edzőtovábbképzés fejlesztése érdekében együttműködési szerződést írt alá. Ennek értelmében
2017-ben szövetségünk továbbra is együttműködött a Testnevelési Egyetemen újra beindított BSc. és MSc.
szakemberképzésben, valamint a szakember továbbképzés területén is.
2017 elején a Testnevelési Egyetemen induló BSc. és MSc. képzés kosárlabda szakmai tematikájának
kialakításában a Testnevelési Egyetem szakemberei mellett szövetségünk szakemberei is részt vettek.
2. Az MKOSZ szakmai programjai közül 2016 nyarán lezárult a hazai utánpótlás-nevelés helyzetét vizsgáló akadémiai
audit és megtörtént annak értékelése is. A továbblépés érdekében kidolgoztuk azt az akadémiai szervezeti modellt
és a hozzá tartozó szakmai követelményrendszert, amelynek alapján az akadémiai rangra pályázó utánpótlásneveléssel foglalkozó sportszervezeteknek működniük kell. Ehhez elkészítettünk egy egyszerűsített akkreditációs
rendszert, mely alapján a sportszervezetek 2017 tavaszától benyújthatták pályázatukat. Az MKOSZ elnöksége
2017 év végéig tíz sportszervezet pályázatát fogadta el.
3. Tovább bővítettük az MKOSZ képességfejlesztő programjának digitalizált változatát, amely az edzéstervezés, a
fizikai, technikai és taktikai képességfejlesztés terén nyújt segítséget az utánpótlásban dolgozó szakembereknek.
Elkészült a program felmérő rendszere is. Ennek felhasználása további egyeztetést igényel.
A képességfejlesztő program végrehajtásának és az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezeteknél,
valamint az akadémiáknál folyó szakmai munka ellenőrzésének érdekében 2018 őszétől két színtéren
megvalósítandó „mentor programot” indítunk, melyben terveink szerint elismert, nagy tapasztalattal rendelkező
szakemberek fognak részt venni.
4. 2016 nyarán az erőnléti edzők részére is bevezettük a kreditrendszerű kötelező továbbképzést, így a kosárlabda
edzőkhöz hasonlóan ezek az edzők is csak megfelelő végzettséggel és a továbbképzésen való részvétellel
szerezhetik meg a működési engedélyt. 2017-ben tovább fejlesztettük az erőnléti szakemberek továbbképzését,
melyet az MKOSZ székesfehérvári edzőközpontjában valósítottunk meg.
5. Az MKOSZ edző továbbképzési rendszerének részeként CSVP (Coach Study Visit Program) néven új programot
indítottunk, melyben szövetségi támogatással lehetőséget biztosítottunk fiatal, ambiciózus utánpótlás edzőinknek
arra, hogy külföldi utánpótlás műhelyekben tapasztalatokat szerezzenek. 2017-ben 20 magyar szakember 15
külföldi utánpótlás nevelő műhelynél tett látogatást és szerzett tapasztalatokat.
6. 2016 őszén a Magyar Edzők Társasága által életre hívott “Tanuljunk egymástól” konferencia sorozaton - több
mint száz résztvevő előtt - a TAO támogatásban részesülő sportágak közül elsőként szövetségünk mutatta be
szakmai stratégiai programját és a programon belül megvalósított innovációkat. Azóta jónéhány szövetség kereste
meg az MKOSZ szakmai vezetését, hogy a nálunk bevezetett innovációkat felhasználhassák.
7. 2017-ben az MKOSZ a legfiatalabb korosztály számára elindította az iskolákra épülő Kosárpalánta bajnokságot,
mely nem a hagyományos kosárlabda játékot, hanem az általános fizikai képességeken és a labdás ügyességen
alapuló versenyeket tartalmazza.
8. 2017-ben és az azt megelőző időszakban a 3x3-as szakágban elért nemzetközi eredményeik alapján az MKOSZ
két szakembere 2018. január elsejétől résztvevője a sportkormányzat által indítottKiemelt Edző Programnak
(KEP).

Mészáros Lajos
SZUB elnök
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Az Etikai Bizottság tagjai közül két fő vett részt a 2017. május 23-án a Sportok Házában megtartott MKOSZ
Közgyűlésen, ahol a Közgyűlés elfogadta az Etikai Bizottság beszámolóját.
Az október 2-i ülésen az Ifjúságvédelmi Szabályzat függelékeit szavazták meg a bizottság tagjai. A függelékek
Steve Nash és Joe Haefner szülőknek szóló alapelveit fogalmazzák meg a szükséges viselkedési normákról.
A bizottság mélyreható elemzések után a 2017. november 28-i ülésen véglegesítette a Mérkőzésellenőrök, VB
elnökök szaketikai kódexét. Az elkészítéséhez a kosárlabda sportág ismert szakembereinek javaslatait is felhasználtuk.
2017. december 5-én érkezett levélben a Főtitkár Úr felkérte a bizottságot Hajdu Péter BKSZ elnök által Móricz
Krisztián játékvezető ellen beadott etikai panasz kivizsgálására.
Az Etikai Bizottság jó kapcsolatokat ápol az MKOSZ egyéb bizottságaival. Például a szaketikai kódexek kidolgozása
során eredményes együttműködés valósult meg a Játékvezetői Bizottsággal, a Szakmai és Utánpótlás Bizottsággal és a
Technikai Bizottsággal.
Az MKOSZ elkötelezett a fair play szellemisége alapján való versenyzés és a szükségessé váló sportszerű szurkolás
megvalósulásában a kosárlabda sportág keretein belül. Ennek az elkötelezettségnek a letéteményese az Etikai Bizottság.
Sajnálatos, hogy 2017-ben is még nagyon sok etikátlan edzői, sportvezetői, különösen sok elfogadhatatlan szülői
megnyilvánulás vétett az etikai normák ellen. Ezek a vétségek, azonban megmaradnak az események kísérőjelenségeként,
és nem kerülnek panaszként az Etikai Bizottság elé. Az etikátlan megnyilvánulások csökkentése és a fair play szellemiség
közvetítése érdekében egy stratégia kidolgozását tervezi a bizottság. A fair play nem alternatíva, hanem evidencia kell,
hogy legyen minden érintett számára.

„… az ember tökéletessége nem abban áll, hogy nem tesz rosszat, hanem abban, hogy megteszi a jót.”
Etikai Kódex 2016. 3.10.3

Dr. Laluska Pál
a bizottság tagja

Dr. Villányi Antal
a bizottság elnöke
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Téczely Tamás
a bizottság tagja
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Köszönöm Bodnár Péter főtitkár úr maximális támogatását hazai és nemzetközi téren és a szakág napi problémái
megoldásában vállalt szerepét.
Az MKOSZ Elnökségének köszönöm, hogy megfelelő mélységben foglalkozott és segítette a szakág fejlesztését.
Budapest, 2018. április 09.

dr. Gencsev Plámen
3x3 kosárlabda koordinátor
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2017.06.04. Gárdony
2017.06.27. Budapest
2017.07.18. Budapest
Brnóban két csoportban folytatódtak a küzdelmek:
A csoport: Portugália, Görögország, Belgium.
B csoportban: Írország, Magyarország, Szerbia, Csehország.
A csapat nagyon keményen dolgozott az egész torna alkalmával és mondhatom, hogy a képességeik szintjén a maximumot
produkálták.
Kiváló ellenfelek ellen mérhettük fel, hogy jelenleg, mi, hol tartunk.
Összeségében a torna egyben megmutatta, hogy miben kell előre lépnünk a jövőben.
A tornán végül az utolsó helyen végeztünk, de abszolút nem vallottunk szégyent.
A Magyar Kerekesszékes Kosárlabda Válogatott költségvetését elfogattuk.
2017-ben a bizottság célkitűzése volt a sportág további népszerűsitése.
Megrendeztük Pécsen a Magyar Kupa döntőt, kiváló szervezési munkát végeztek a szervezők.
A kosárlabdázás napján, a Kelet-Nyugat gálán vett részt az NBI-ben szereplő összes játékos.
A 2018-as MK döntőt egy újabb városban fogjunk megrendezni /EGER/.
A bajnoki fordulók számán nem változtattunk.
Terveink között szerepel az osztrák Ligában való részvétel, ez mindenképpen jó ötletnek látszik főleg, az utaztatások
miatt. Volt úgy a CEC Kupában, hogy egy hétvégén 2 nap alatt 1700 km- t utaztunk.
Az osztrák ligánál az utaztatás jóval kevesebb, a színvonal meg ugyanaz!
Összegezve a bizottság munkáját a bizottság jól tevékenykedett, és továbbra is nagyban hozzájárult munkájával, hogy a
kerekesszékes kosárlabda még magasabb szintre emelkedjen.

Sopron, 2018.04.03.

Tisztelettel:

Magyar András
Bizottság Elnöke
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A BB három határozatképes ülést tartott, amelyen részt vettek a biztonsági ellenőrök és meghívást kapott az
MKOSZ főtitkára és a Technikai Bizottság képviselője is. Az ülések keretében stratégiai kérdések mellett
adminisztratív kérdések is megtárgyalásre kerültek. Az ülésekről emlékeztető készült, amelyet az MKOSZ főtitkára
részére megküldtünk.
A biztonsági ellenőrök összetételében változás történt. Egy BB tag a továbbiakban nem lát már el ellenőri
feladatokat. Helyette egy új, megfelelő létesítmény, vezetési és rendezvénybiztosítási feladatokkal rendelkező
személy került az ellenőrzésekbe bevonásra.
2. A Biztonsági Szabályzat változása
A szabályzat módosítása elsősorban a kiadása óta időszak ellenőrzési tapasztalatai (egyes előírások
konkretizálása, enyhítése vagy éppen hangsúlyosabbá tétele), valamint a megváltozott jogi környezet miatt vált
szükségessé. A szabályzat fejlesztése során olyan sportszakmai megfontolásokat is figyelembe vettünk, mint
például a bajnokságok megváltozott lebonyolítási rendje és az ott várható új kihívások.
A szabályzat hatálya bővült, érdemben fejlődött, de az egyes követelményeket a valós igényekhez igazítottuk.
Konkrétan és jól elkülöníthetően meghatározza az új szabályzat a szervezők és a rendezők felelősségi rendjét,
valamint új elemként került be szabályzatba a katasztrófa és rendkívüli helyzetekben követendő protokoll
kidolgozásának kötelezettsége. Új, eddig nem megfelelően kezelt területet is szabályoztunk. Megújult az
adatvédelmi rész, pontosításra került a vezetési ponttal és a rendezők ruházatával kapcsolatos szabályozás. A
tapasztalatok alapján egyes, korábban kevésbé hangsúlyos fejezeteket (egészségügy, képzés) konkrétabban
fogalmaztuk át.
A korábbi szabályzat több - különösen a női A és férfi B bajnokságok esetében - nehezen tartható rendelkezést
tartalmazott, ezért enyhítettük a csapatokra háruló terheket. A könnyítések mellett az NBIA csapatok esetében
szigorítottunk az előírásokon, amelyeket a kimagasló, a labdarúgásnál is több alkalommal magasabb nézőszámok
indokoltak. A sportszakmai megfontolások mellett pozitívan változott a férfi és a női NBIA, valamint a férfi
NBIA bajnokságok színvonala. Az ellenőrzéseken azt tapasztaltuk, hogy előrelépés történt a sportszervezetek
részéről, ami szükségessé tette, hogy átfogóan lépjünk tovább és a valódi igényekhez igazítsuk az elvárásokat és
követelményeket.
A már egyes sportszervezeteknél lezajlott fejlesztésnek köszönhetően bevezettük a főrendező fogalmát. Több
sportszervezetnél a biztonsági feladatok végrehajtását már szakértő fogja össze, aki a vagyonvédelmi cégek
ellenőrzését és a feladatok szakszerű, jogszerű és arányos ellátását, valamint a megfelelő minőségű szurkolói
kapcsolatok kialakítását is segíti.
A szövetségen belüli szakértők és a rendőrség is kifejezetten jónak tartja az új szabályzatot, de az ellenőrzések
alapján úgy tűnik, hogy annak rendelkezéseit kevesen ismerik a csapatok és az általuk megbízott rendezők közül.
Az ellenőrzések során az is kiderült, hogy kisebb kiigazításokat kell a szabályzatban végrehajtani, ami segíteni
fogja az értelmezést.
3. Helyzetjelentések és azok értékelése
A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya
alá tartozó sporteseményt szervező sportszervezet részére előírás, hogy a sportrendészeti feladatokat évente,
írásban értékelje. A Sportról szóló 2004. évi I. tv. (a továbbiakban: Stv.) 69/A. § alapján a BB mind a férfi, mind a női
bajnokság legmagasabb osztályában szereplő, a nemzeti és nemzetközi kupában indulási jogot szerzett csapatok
esetében megkövetelte a sportlétesítmények biztonsági infrastruktúrájával, a csapatok egymás közötti és a
rendőrséggel folytatott együttműködésével és a rendezvények biztonságával és biztosításával kapcsolatos ún.
helyzetértékelések elkészítését. A sportszervezeteknek a helyzetértékeléseiket a helyileg illetékes rendőri szerv,
a sportszövetség mellett a Minősítő Bizottságnak is meg kell küldeniük.
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A megfelelő színvonalú értékelések összeállítása érdekében egy tartalmi javaslat került a sportszervezetek
részére megküldésre és az év közben megfogalmazott javaslatok alapján kiigazításra. A sportszervezetek
munkáját segítő hivatalos dokumentum szabályoknak megfelelő elkészítését támogató dokumentumot a Minősítő
Bizottság is elfogadta.
Az MKOSZ versenyrendszere NBIA osztályaiban indulási jogot szerzett sportszervezetek különböző színvonalon,
de kivétel nélkül elkészítették a helyzetjelentéseiket. Értékelve ezeket megállapítható, hogy:
• csapatok nem az éves sportrendészeti feladataikat dolgozzák fel, hanem jelentős részben felületesen
átdolgozzák a korábbi években benyújtott dokumentumokat;
• a szövetségi véleményeket, figyelemfelhívásokat – amelyeket az ellenőrzések alapján és a
helyzetjelentés egyedi értékelése során készítünk – figyelmen kívül hagyják;
• a biztonsági követelmények teljesítését nem mutatják be, kevés energiát fordítanak a sportlétesítmény
infrastrukturális jellemzésére;
• a jelentések elkészítésébe nem vonják be a szervezők a rendezőket, hanem a dokumentum szervezői
szemmel kerül összeállításra;
• nem kap hangsúlyt kellőképpen a rendezők szerepe (szurkolókkal közvetlen kapcsolata, a munkájukon
keresztül ítélik meg a szervezést is);
• nem értékelik a rendezői tevékenységet, így nem tudják megítélni reálisan a rendezői létszámot;
• a szurkolókkal a kapcsolatrendszer érdemben fejlesztésre szorul, de ezzel kapcsolatban nem
rendelkeznek átfogó koncepcióval;
• több csapat esetében fordult elő, hogy félreértelmezték az egészségügyi biztosítás feladatrendszerét.
Annak érdekében, hogy fejlődés legyen tetten érhető ezen a területen, a BB az éves képzésen is foglalkozott a
kérdéssel.
4. Biztonságtechnikai ellenőrzések
A bajnoki szezonra történő felkészülés egyik legfontosabb eleme a csarnokok biztonságtechnikai ellenőrzése. Az
Stv. általános, minden versenyrendszerre vonatkozó kötelezettségként - a versenyrendszerek pontos nevesítése
nélkül - írja elő a sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzésének éves gyakorisággal történő végrehajtását.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az éves biztonságtechnikai ellenőrzések az A csoport mellett a férfi
NBI B-ben is a végrehajtásra kerültek.
Az ellenőrzéseken a BB minden esetben gondoskodott a szövetség költséghatékony képviseletére. Ezt a
sportszervezetek támogatták a részükre ajánlott ellenőrzési időpontok elfogadásával.
Az ellenőrzéseken kiemelten figyelmet fordítottunk arra, hogy:
• a játékvezetők működésével érintett hivatalos helyiségek (öltözők, öltözőfolyosók), a hivatalos zónák (zsűri
asztal, csapatpad, cserepad, játéktér) és hivatalos személyek részére meghatározott parkolók
rendelkezésre állása fejlődjön, védelmük érdemben javuljon;
• a férfi NBIA csapatainak sportlétesítményeiben a kamerarendszerek rendelkezésre álljanak;
• a szurkolók elkülönítése megoldott legyen és a vendégek részére a szektorok mindig rendelkezésre
álljanak;
• a nézők kiszolgálása (büfé, WC) megfelelő módon rendelkezésre álljon;
• a nézők tájékoztatása kielégítő legyen,
• az adatkezeléssel kapcsolatos követelményeknek a sportszervezetek megfeleljenek.
Az egységes elvek meghatározása ellenére is vannak eltérések az ellenőrzési jegyzőkönyvekben. A
katasztrófavédelem és az „ÁNTSZ” zökkenőmentes és csaknem egységes formában adott ki hozzájárulásokat.
Sajnos a rendőrség a jegyzőkönyveket és hozzájárulásokat érdemben eltérő színvonalon és más-más határidővel
oldotta meg. Annak érdekében, hogy a rendőrség gyakorlata is érdemben javuljon folyamatosan egyeztetünk a
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rendőrséggel, amely a belső szabályozó módosításával orvosolja a következő időszakra a kiadmányozott
hozzájárulásokat is. Emellett törekszünk arra is, hogy a következő bajnoki évben a biztonságtechnikai ellenőrzések
jegyzőkönyve kiegészüljön a mobil lelátók minőségi tanúsítványa követelményével, a biztonságtechnikai eszközök
ellenőrzésére vonatkozó kitételekkel is.
Megállapítható, hogy sokkal szervezettebben zajlott a biztonságtechnikai ellenőrzés és jól működött az
időbeosztás is. Az eredményességet és szükségességet az is igazolja, hogy a csarnokokban biztonsági jellegű
fejlesztések is zajlottak:
•
•
•

NBIA-ban mindenhol kiépültek a kamerarendszerek,
több helyen érdemben fejlődött a nézők kiszolgálása (DEAC - új vizesblokkok épültek),
NBIB-ben mindenhol felszámolták az életveszélyes állapotokat, a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi
eszközpark megújult.
A Technikai Bizottsággal együttműködve maradéktalanul érvényesítettük a jogszabályi rendelkezéseket. Csak
olyan sportlétesítmények pályahitelesítésére került sor, ahol a rendőrség, a katasztrófavédelem és a
népegészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása rendelkezésre állt. Sajnos két esetben előfordult, hogy
olyan létesítménybe került mérkőzés meghirdetésre, amelynek nem volt meg minden hozzájárulása. A fejlesztések
miatt pár csapat a B csoportban nem otthon kezdte meg bajnoki szereplését.
5. Biztonsági kockázat szerinti minősítések és a rendőri intézkedések
A BB a Minősítő Bizottság rendes és rendkívüli eljárásai során folyamatosan biztosította az MKOSZ képviseletét.
A 2017/18-as idényben 319 mérkőzés minősítése történt, melyből:
• 5 mérkőzés KIEMELT,
• 2 mérkőzés FOKOZOTT,
• 312 mérkőzés NORMÁL biztonsági fokozatú volt.
A rendőrség által a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2006 (III.31.) Korm. rendelet alapján közigazgatási
bírság kiszabására:
• a 2018. február 18-án megrendezett Magyar Kupa döntő mérkőzéssel összefüggésben az ellenőrzés során
felfedett hiányosságok (18 vagyonőr nem rendelkezett a helyszínen vagyonőri igazolvánnyal) miatt 200.000
Ft., valamint
• a 2018. február 10-én megrendezett ZTE Zalakerámia KK-EGIS Körmend férfi NB I/A mérkőzésen történt
rendezői hiányosságok miatt 300.000 Ft kiszabására került sor.
A kosárlabda mérkőzésekkel összefüggésben rendőri intézkedésre
• a 2017. november 18-án megrendezett Falco Vulcano KC Szombathely - ZTE KK normál biztonsági fokozatú
mérkőzésen 1 fő zalaegerszegi szurkolóval szemben került sor, mert a mérkőzés közben a
vendégszektorban egy széket megrongált, illetve,
• a 2018. március 10-én megrendezett Zalakerámia ZTE KK - Falco KC Szombathely mérkőzésen a mérkőzést
követően a csarnokon kívül 1 fő zalaegerszegi szurkolóval szemben került sor, mert egy szombathelyi
szurkolót megütött és a sálát elvette.
A sportrendészeti nyilvántartásban kosárlabda sportággal érintett eltiltott, kitiltott, kizárt személy nincs.
A 2016/17-os versenyévaddal összehasonlítva megállapítható, hogy a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzések
száma várhatóan a szezon végéig sem csökken, a kizárások száma viszont visszaesik. A rendőri intézkedések
számában mutatkozó javulás ellenére sajnos a mérkőzéseken már megjelent a rasszista szurkolói magatartás is,
köpködtek a szurkolók, a közterületeken keresték egymással az összetűzést, stb.
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6. A szervezési és a rendezési feladatok ellenőrzése – biztonsági ellenőrzés
A jogszabályok a látványsportágak szövetségei részére kötelező jelleggel előírják a szervezési és rendezési
feladatok ellenőrzését. Az ellenőrök munkájának eredményeképpen érezhető a fejlődés a rendezési gyakorlatban.
A korábbi évekkel ellentétben kevesebb azon sportszervezetek száma, amelyeknél fejlődésről lehet beszámolni.

Feltárt problémák
köszönőlevél
fegyelmi eljárás kezdeményezése (esteleg TB-vel közösen)
figyelemfelhívás levélben vagy a helyszínen
biztonsági terv hiánya, hiányossága
rendezői létszám, női rendező hiánya
rendező öltözete (névkitűző, mellény)
hiányos rendezői névsor
rádió hiánya
rendező késése, beléptetést nem végeztek, feladatot nem ismerték
nincs jegyárusítás, jegyekkel, igazolásokkal kapcsolatos problémák
hivatalos személyek védelme, öltözőfolyosók biztosítása
biztonságtechnikai ellenőrzésen feltárt hiányosságok, előírtak nem teljesítése
be nem vihető tárgyak átvétele, szabályos őrzése nem volt biztosítva
büfé hiánya, szabálytalan árusítás
illetéktelen személy a játéktéren (szünetben gyerekek is)
tv-sek, fotósok öltözet, elhelyezkedése
pályarendszabályokkal (piktogramokkal) kapcsolatos szabályok megszegése
hivatalos személyek kísérése, parkolás, öltözőfolyosók biztosítása
kiürítés, kimenekítés feltételeinek, menekülési útvonalakkal kapcsolatos hiányosságok
játéktér, nézőtér, szurkolók elválasztása
hangosbemondó, illetve szöveg hiánya
sportszerűtlen szurkolás
tárgy bedobása nézőtérre
köpés
rasszista rigmusok
vendég sportszervezettel történő egyeztetés elmaradása
tiltott tárgyak bevitele a nézőtérre
egészségügyi biztosítás hiánya
kamerával történő szabálytalan megfigyelés
közveszéllyel fenyegetésre vonatkozó terv hiánya
rendőrségi bejelentés hiánya
játékvezetők biztonságos elvonulási tervének hiánya

2016/17
68
mérkőzés
1
20
16
15
12
17
2
4
6
6
9
16
11
9
7
19
4
10
9
9
6
3
1
4
2
5
1
1

2017/18
54
mérkőzés
10
18
22
13
21
8
7
6
12
5
2
7
3
4
9
13
15
9
5
18
6
2

3
2
19
17
18

A biztonsági ellenőrök a 2017-18-as bajnoki idényben eddig 54 mérkőzést ellenőriztek. Ennek keretében
valamennyi NBIA férfi és női, valamint az NBIB osztályú piros és zöld csoportos férfi bajnokság csapatainak
mérkőzéseit ellenőrizték. Az ellenőrzések keretében a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat és a 2017. augusztus
hónapban kiadott, módosított Biztonsági Szabályzat teljesülését, valamint a kapcsolódó szervezési-, illetve a
főrendező és a rendezői feladatokat ellátó vagyonőrök felkészültségét ellenőriztük. Az ellenőrzések alapján az
alábbi megállapítások születtek:
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•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Ebben a szezonban kiemelt figyelmet fordítottunk a hivatalos személyek, elsősorban a játékvezetők és a
vendégcsapatok biztonságával kapcsolatos feladatok teljesülésére. Ebbe beletartozik az érkezéstől a
távozásig tartó „személyi” biztonság garantálása, valamint az őket szállító járművek megfelelő
elhelyezése és őrzése. Ezzel kapcsolatban 15 esetben került hiányosság rögzítésre. Valamennyi
ellenőrzés során hiányosságként került megállapításra, hogy az ehhez kapcsolódó „a játékvezetők
biztonságos eltávozásának terve” - amelyet a biztonsági tervben kell megjeleníteni - nem került
kidolgozásra.
Fontos előírás, hogy a belépőjegyeken fel kell tüntetni a legfontosabb biztonsági előírásokat. Azokon a
helyeken ahol nincs jegyárusítás, ott biztonsági tájékoztatót kell átadni a belépő szurkolóknak, illetve
gondoskodni kell a létesítménybe belépők számának kontrollálásáról (pl.: karszalag osztásával) is. Ezzel
kapcsolatban 12 esetben fordult elő hiányosság.
Kiemelt biztonsági előírás, hogy a hangosbemondó részére rendelkezésre álljon olyan előzetesen rögzített
szöveg, amelyet váratlan helyzetben (pl.: katasztrófa, vagy bombariadó esetén) kell beolvasni,
tájékoztatva és irányítva ezzel a csarnokban tartózkodó embereket. Ennek hiányát 18 ellenőrzés során
állapították meg az ellenőrök. Ehhez kapcsolódik, hogy a módosított biztonsági szabályzatban külön
fejezetben került rögzítésre a „Közveszéllyel fenyegetés”-re vonatkozó terv készítésének kötelezettsége,
amely a csapatok elenyésző részénél került kidolgozásra.
Javulás történt a pályarendszabályok megalkotása és közzététele vonatkozásában. Ennek a csarnokok
beléptetőpontjain történő elhelyezését továbbra is valamennyi ellenőrzés során vizsgálni fogjuk. Fontos
megjegyezni, hogy a szabályzatban szereplő mintát a csapatoknak a sajátosságaikra tekintettel
aktualizálnia kell.
A létesítmények ellenőrzésének közel 25 %-ánál fordult elő, hogy a vészkijáratok (vagy néhány vészkijárat)
zárva volt, vagy az azokhoz vezető menekülési útvonalak nem voltak akadálymentesen átjárhatók. Ezekre
a hiányosságokra a figyelemfelhívást követően minden esetben azonnal intézkedés történik a rendezők
részéről.
A rendezési feladatokat ellátó vagyonőrökkel kapcsolatban 21 esetben került rögzítésre a jogszabályban
előírt névkitűző vagy a megkülönböztető ruházat hiánya, amely emelkedett az elmúlt idényhez képest. Erre
a jövőben kiemelt figyelmet fordítunk, mivel ez törtvényi előírás.
A rendezői létszámok tekintetében néhány mérkőzésen előfordult, hogy alacsonyabb volt a rendezői
létszám az előírtnál (a biztonságtechnikai ellenőrzések során a jelenlévő hatóságok együttes véleménye
alapján kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre ez a létszám), azonban javuló tendenciát mutat, hogy egyre
több helyen jelennek meg női rendezők a biztosításokban.
A rendezők felkészültsége, feladatellátása javult, köszönhetően az elmúlt években bevezetett képzési
rendszernek, amelyben a biztonsági bizottság tagjai is közreműködtek.
A mérkőzéseken történt rendbontások közül továbbra is a sportszerűtlen, rasszista rigmusok csoportos
„éneklése” jelentik a legtöbb problémát. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a rendezők nem
lépnek fel megfelelően, nem figyelmeztetik a szurkolókat, a szurkolói csoportokat a helyes magatartásra.
Ezen túlmenően néhány esetben történt tárgy (pénz, öngyújtó, papírpohár…) bedobása a játéktérre,
amely sérülést egyik esetben sem okozott.

A fentiekben leírtakkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ezen problémák kezelésére a szervezőknek is
nagyobb hangsúlyt kell fektetniük. A szervezési, rendezési feladatokon túl a szurkolókkal történő kapcsolattartás
során az adott csapat honlapján, vagy a szurkolói találkozókon, esetleg a vezérszurkolókkal történő egyeztetések
során van mód megelőzni, kezelni ezeket a helyzeteket.
Az ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok miatt a Biztonsági Bizottság 10 esetben kezdeményezett fegyelmi
eljárást és 18 csapat részére küldtünk „figyelmeztető levelet”.
A Fegyelmi Bizottsággal az elmúlt években kialakult szoros együttműködést továbbra is fenntartjuk. A velük történt
egyeztetések során több kérdésben is fogalmaztunk meg javaslatokat, amelyek érintették a fegyelmi eljárások
lefolytatásának rendjét, annak tartalmi és formai részeit egyaránt. A jövőben is ezt a gyakorlatot szeretnénk
folytatni és szükség esetén szakértőinkkel segítjük a Bizottság munkáját.
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A mérkőzések biztonsági ellenőrei a jövőben is elfogulatlanul az általuk tapasztalt helyzetek objektív rögzítésével
fogják ellátni feladataikat. Továbbra is azt a gyakorlatot folytatjuk, hogy a ellenőrzés tapasztalatairól szóban a
mérkőzésellenőr és a játékvezetők jelzéseire figyelemmel - a helyszínen tájékoztatjuk a csapat képviselőjét,
valamit a főrendezőt.
Az esetleges fegyelmi eljárás kezdeményezéséről vagy írásbeli figyelmeztetésről saját hatáskörben döntök.
Azon személyek ellen, akik a mérkőzések alatt a nézőktől elzárt területre beléptek vagy bedobtak valamit, minden
esetben rendőrségi feljelentést tett az MKOSZ. A mérkőzések során elkövetett szurkolói jogsértések miatt három
esetben tettünk feljelentést, vagy támogattuk a negatív jelenségekkel kapcsolatos nyomozásokat. A szurkolói
jogsértések száma sajnos az utóbbi időben nem csökkent és visszatértek súlyosabb szabályszegések is (köpés,
rasszista magatartás, stb.).
7. Képzések
Az Stv. 70. § (6) bekezdése alapján rendező szervnek csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói
tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, rendezőnek csak a hatóság által
kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező – a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a
sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési, képzési követelményeknek megfelelő, a
sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített – személy bízható meg.
A sportrendezvények biztonságához szükséges feladatok végrehajtását csak olyan vagyonvédelmi vállalkozás
láthatja el, amelynek képviselője és a biztosítások végrehajtásáért felelős tagja legalább egy alkalommal részt vett
a sportszövetség által szervezett képzéseken. Rendezőnek csak olyan egyén bízható meg, aki sportrendezvény
biztosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy részt vett a sportszövetség kiegészítő, speciális képzésén.
Az MKOSZ Biztonsági Szabályzata részletesen tartalmazza a rendezésre és a rendezőkre vonatkozó előírásokat.
A képzési követelményeknek történő megfelelés érdekében, a Szabályzatban foglaltak alapján a rendezők képzési
követelményei – a személy- és vagyonőri jogosultság meglétén túlmenően – kerültek meghatározásra.
Az MKOSZ rendelkezésére álló információk alapján az utóbbi időben a rendőrség a Korm. rendelet 19/A. (1) bek.
alapján, többek között, rendezői jogosultságokkal kapcsolatos hiányosságok megállapítása miatt több
közigazgatási bírságot szabott ki.
a) MKOSZ – Magyar Jégkorong Szövetség képzése
A Magyar Jégkorong Szövetség és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2017-ben is közösen szervezte
meg a sportról szóló 2004. évi I. törvényben előírt éves biztonsági továbbképzését, felkészítését a bajnokságaikban
indulási jogot szerzett sportszervezetek ügyvezetői és rendezői részére.
A képzésen a kosárlabda férfi és női NBIA, továbbá a jégkorong Erste Liga csapatok biztonsági felelőseinek
kötelező részvétele mellett, a kosárlabda NBIB csapatok érdeklődő részvételére is számítottunk.

Sportág, bajnokság

Meghívottak

Megjelentek
a
Résztvevők Részvételi
Érdeklődők
meghívottak
összesen
arány
közül

Kosárlabda férfi NB I. A

14

12

0

12

86%

Kosárlabda női NB I. A

11

9

0

9

82%

Kosárlabda férfi NB I/B. Piros csoport

14

5

1

6

43%

Kosárlabda férfi NB I/B. Zöld csoport

14

4

1

5

36%
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A képzés keretében az ORFK főosztályvezetője és a Minősítő Bizottság elnöke előadásában
a. a sportrendezvények rendőri biztosításának és ellenőrzésének tapasztalatait,
b. a sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítésének menetét és az azzal kapcsolatos
problémákat,
c. a sportrendészeti nyilvántartásának sajátosságait,
d. a kizárásokkal, eltiltásokkal. valamint kitiltásokkal kapcsolatos eljárásrendet és statisztikai
adatokat, valamint ennek elmaradásával kapcsolatos tapasztalatokat
ismertette.
A 2016. évben a sportszervezetek által megfogalmazott javaslatoknak megfelelően 2017-ben az egyes
sportszövetségek játékvezetői testületei tartottak rövid előadást az általuk támasztott követelményekről.
Előadásukban a szakértők jelezték, annak érdekében, hogy a pályán minden rendben menjen és az érintettek csak
a játékkal tudjanak foglalkozni szorosan együtt kell a hivatalos személyeknek a rendezőkkel dolgozniuk. A
játékvezetők munkájának támogatásával kapcsolatos biztonsági követelményekről és elvárásokról mindkét
sportszervezet szakmai vezetői tartottak előadást. A játékvezetők által megfogalmazott követelmények mellett a
szervezők és a rendezők is megfogalmazhatták jobbító javaslataikat a játékvezetők irányába.
Az utóbbi időszak nézőket és játékosokat érintő sajnálatos eseményei ráirányították a figyelmet arra, hogy a
mérkőzések egészségügyi (sportorvosi és sürgősségi) biztosításával kapcsolatos rendezői támogató feladatokat
is részletekbe menően kell tisztázni. Dr. Engelbrecht Imre az OMSZ igazgatója a jogszabályi ismertető mellett
gyakorlati példákkal illusztrálta az egészségügyi ellátáshoz szükséges rendezői feladatokat.
Emellett mind a jégkorong-, mind a kosárlabda sportág vonatkozásában megismerkedhettek a résztvevők a
jogszabályok által kötelezően összeállítandó éves értékelések szövetségi értékelésével és a
rendezvénybiztosítások ellenőrzése során összegyűlt tapasztalatokkal. Az ellenőrzések tapasztalatainak
ismertetése soroán az alkalmazott jó és rossz gyakorlatok is bemutatásra kerültek.
A képzés során elhangzott előadások anyagai a résztvevők számára elérhetővé váltak, jelen beszámoló
mellékletét képezik. A képzésen résztvevőknek a jogszabályi kötelezettség teljesítéséről tanúsítvány került
kiállításra, kiosztásra.
b) Rendezők képzése és felkészítése
Az Stv. 70. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való
együttműködésre a szervező köteles a rendezőt felkészíteni. A felkészítéshez a szervező a rendőrség
közreműködését a fokozott és kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében köteles
igénybe venni, a normál biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében igénybe veheti.
A képzéshez az MKOSZ – a képzés rendszerének véglegesítéséig díjmentesen – előadó biztosításával nyújtott
segítséget.
A 2017-18-as versenyévadban három képzésre került sor, amelynek keretében egy férfi NBIB-s sportszervezet és
kettő férfi NBIA-ban szereplő sportszervezet által megbízott rendező szerv összesen 80 munkatársa kapott
speciális felkészítést.
Az egyeztetések megkezdődtek arról, hogy a képzés elektronikusan kerüljön teljesítésre. A vállalkozó részére
megküldésre kerültek a szükséges dokumentumok.
8. Adatkezelési kérdések
A biztonsági ellenőrök ellenőrzései alapján látható, hogy kevés klub vette komolyan a GDPR (Európai Adatvédelmi
Rendelet) követelményeire történő felkészülést. Az elmúlt időszakban nem mindenhol kerültek az egyes
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adatkezelések megfelelően rendezésre, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelentésre, az
adatkezelési tájékoztatók kidolgozásra és megfelelő módon közzétételre.
A jogszabályok előírásainak való megfelelés érdekében a BB felhívta a figyelmet a végrehajtandó feladatokra,
jogszabályi előírásokra és didaktikus anyagokkal segítette a klubokat. Elmondható, hogy a kamerák által rögzített
képmás és hang (adott esetben a személy rögzített magatartása is) vonatkozásában változás következett be, de a
bérletek, névre szóló igazolások, csapatok munkavállalóival kapcsolatos adatkezelések további intézkedéseket
igényelnek.
9. A szövetségi ellenőrök képzése
A mérkőzésellenőrök és a játékvezetők több alkalommal kiürítettek az elmúlt időszakban szektorokat és
csarnokokat. A Technikai Bizottság kezdeményezésére bemutattuk a jogszabályi kötöttségeket és a szervező,
valamint az általa megbízott rendező egyetemleges felelősségét. Kértük, hogy a főrendezővel folytatott előzetes
egyeztetés alapján határozzák meg, hogy milyen módon követelik meg a mérkőzéseken a rend fenntartását. A
mérkőzésellenőrök megértették, hogy
• nem intézkedhetnek a szektorok kiürítésére, mert azzal a felelősségi rendszer felborul és magukat
keverik bajba
• a főrendezővel előzetesen egyeztetniük kell a lehetőségekről a kiürítéssel kapcsolatban
• a hivatalos személyek zárt és/vagy őrzött parkolását biztosítani és ellenőrizni kell
• az öltözőfolyosó védelmét meg kell követelniük
• a mérkőzés végén az értékelés nem tarthat egy óránál tovább, mert a rendezők felelősége a
kimenekítés és kiürítés, valamint a hivatalos személyek védelme,
• a háromlépés fokozatosságát kell követni (megszakít, felfüggeszt, befejezetté nyilvánít a
játékvezető)
• a három lépést a játékvezetőknek – akik a játékkal vannak elfoglalva – a mérkőzésellenőrök és
biztonsági felelősök/ellenőrök javaslata, a rendőrséggel és a rendezőkkel folytatott egyeztetést
követően kell meghozniuk.
Az ellenőrök részéről sok kérdés fogalmazódott meg. Javaslatuk alapján a játékvezetőknél is lesz egyeztetés.
Több helyről az az információ jött vissza, hogy a gyakorlatban is alkalmazásra kerültek már ezek az elvek.
10. Fogadási csalás elleni tevékenység
A sportszervezetek részére egy átfogó levél került megküldésre, amelyet a Szerencsejáték Zrt. és az EMMI
segítségével állítottunk össze. Ez szükségessé tenné a pályarendszabályok kiegészítését. A mérkőzésekről az
egyes fogadászservezők megbízottjai on-line jelentenek, ami súlyosan rombolja és veszélyezteti a kosárlabda
mérkőzések integritását. Az elmúlt időszakban új elkövetési formák jelentek meg, amelyek a jogsértők
azonosítását megnehezítik.
A közeljövőben felvilágosító előadások megszervezését tartjuk szükségesnek annak érdekében, hogy az
utánpótlás korosztályok is megértsék a rájuk leselkedő veszélyeket.
11. MKOSZ rendezvények
Az MKOSZ a válogatottak és az MK mérkőzések esetében arra törekszik, hogy azok mintaszerűen kerüljenek
megrendezésre. Amennyiben a válogatott mérkőzései az MKOSZ megbízásából kerülnek megrendezésre az
általunk biztosított szerződések minden érdemi követelményt tartalmaznak a jogszabályok teljesülése érdekében.
Az MKOSZ szervezésében megrendezésre kerülő mérkőzéseken nagyban nehezíti a felkészülést, hogy az igénybe
vett létesítmények minden évben változnak. A sportesemények során ennek megfelelően különös figyelem irányult
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a szervezési feladatok jogszabályoknak megfelelő végrehajtására, az egészségügyi biztosítás mellett
katasztrófavédelmi szakértő is bevonásra kerül. A biztosítás során a jogszabályi rendelkezések betartásra,
betartatásra kerültek.
•

MK mérkőzések

Sajnálatos, hogy az előkészítés ellenére a férfi MK mérkőzések nem mentek le eseménymentesen. A debreceni
szervezők jól dolgoztak, de a rendezők csak az első mérkőzésen bekövetkezett jogsértéseket követően vették
komolyan a mérkőzést. A ZTE és a Falco, illetve a Szolnok és a Falco szurkolói közötti kisebb összeütközésre került
sor.
A női MK döntő eseménymentesen és megfelelő színvonalon került megszervezésre.
•

A válogatott mérkőzések

A FIBA a mérkőzések szervezésével és rendezésével kapcsolatos elvárásait a labdarúgáséhoz igazította. A
szigorú szabályok teljesülését a helyszínen a FIBA szakemberei ellenőrzik.
Az elmúlt időszak MKOSZ rendezvényei és a FIBA jelenléte a válogatott és az MK helyszínein jelentősen
hozzájárult a rendezés és szervezés színvonalának emeléséhez. A problémák azonnali rendezése érdemben
fejlesztette a tudásszintet az egyes helyszíneken. A válogatott és az MK mérkőzései keretében az évek óta fennálló
katasztrófavédelmi, adatvédelmi és kamera hiányával, valamint annak működtetésével kapcsolatos problémák
megszűntek Miskolcon, Szombathelyen, Debrecenben.
A szervezés és a FIBA elsősorban a feltételek megteremtésére és a megelőzésre fókuszál, ami hasonlít az MKOSZ
elképzeléséhez.
Budapest, 2018. május 7.
Tisztelettel:

Kovács Péter sk.
elnök
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Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2017. december 31.

Székhelye:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Mérlegkészítés időpontja:

2018. március 01.

Alapítás dátuma:

1942

Beszámoló időszaka:

2017. január 1 - 2017. december 31.
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I. Általános rész
A Szövetség bemutatása
A Szövetség főbb adata:

Létesítő okirat kelte: 1942
Székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Internetes
elérhetősége www .hunbasket.hu
KSH szám jele: 19012504-9319-515-01
Fő tevékenvsége: 93.19 Egyéb sporttevékenység
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Sportági szakszövetségként való nyilvántartásba vétel: Ifjúsági és Sportminisztérium 1998. 46/1998
sorszám alatt.
Közhasznú jogállását Országos Szakszövetségként a Fővárosi Bíróság 2001. március 5-én jegyzett be,
22. sorszámmal.
Működési forma: egyesület
Működési kör: sport, ezen belül kosárlabda
Tagok: valamennyi, a hazai bajnoki rendszerben részt vevő sportszervezet, amelyet az illetékes
bíróság sportszervezetként nyilvántartásba vett, az MKOSZ Alapszabályát, szabályzatait elfogadja,
és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.
Alapvető célja: a FIBA versenyszabályainak megfelelő, a ,,fair play" szellemií kosárlabda sport irányítása,
szervezése, fejlesztése és népszeriísítése, vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül, mindkét nemben,
minden korosztályban és bajnoki osztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése.
Ezt a tevékenységet a szabályzataiban meghatározott módon, tagjain kívül más személyek részére
biztosítja.
•
•
•
•
•

Feladata:
a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág hivatásos, amatőr és vegyes
(nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit
Közvetlenül, vagy hivatásos és amatőr tagozata útján megrendezni a magyar (országos, nemzetközi)
bajnokságot
Meghatározni és kiadni a hazai, valamint - a sportági nemzetközi szakszövetség versenynaptárához
igazodva - a nemzetközi versenynaptárt
Működtetni a nemzetközi válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyar Köztársaságot a
nemzetközi versenyeken
stb.
Alaptevékenység TEÁOR szerint: 93.19 Egyéb sporttevékenység
93.12 Sportegyesületi tevékenység
73.12 Médiareklám
Üzleti tevékenység:

nincs

Jogszabályi háttér:
•
•

2004. évi 1. törvény a sportról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról
Egyéb szabályozottság:
A Szövetség tagja a FIBA szövetségnek, amelynek alapszabályait, szabályzatait és határozatait
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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Számviteli szabályozottság
A közhasznú szervezeteknek számviteli politikájukat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény, a „224/2000.
(XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól" (továbbiakban: kormányrendelet), továbbá a 2011. évi
CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szerint kell kialakítaniuk.
A Szövetség a beszámolási időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolóját a fentiekben részletezett
előírások szerint készítette el.
A Szövetség által a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtásával, az éves beszámoló
elkészítésével megbízott:
Vállalkozás: Sportax Zrt.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 53.
Személy:Bomba Ernő Tamás
Nyilvántartási szám: 167808
A Szövetség a hatályos sportról szóló 2004. évi 1. törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet, valamint
a számviteli jogszabályok szerint könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgáló adatai:
Név: Herczeg Imre (kamarai tagsági száma: 005287) a MOORE STEPHENS HEZICOMP Kft.
képviseletében
Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Kamarai nyilvántartási szám: 001490
Célok
A számviteli politika kialakításánál alapvető cél volt, hogy a Szövetség sajátosságainak leginkább megfelelő
értékelési módokat, elszámolási, eljárási szabályokat írjon elő és ezek a mindenkori valós pénzügyi, és
gazdasági helyzetet tükrözzék.
A Szövetség könyvvezetését és beszámoló készítését a számviteli törvény előírásain túl a kormányrendelet
és a közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint teljesíti.
Könyvvezetés módja:

kettős könyvvitel

Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló, amely mellett közhasznú melléklet készítésére is
kötelezett a kormányrendelet előírásai szerint
Mérleg ford ulónap: december 31.
Mérlegkészítés napja: március 01.
Mérleg választott formája: a 224/2000 kormányrendelet 4. számú melléklete
Eredmény kimutatás választott formája: a 224/2000 kormányrendelet 5. számú melléklete
A Társaság év közben a költségeket kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveli
munkaszám alkalmazásával, melyek év végén a Számviteli törvény előírásainak megfelelően a 8.
számlaosztályba kerülnek átvezetésre.
Az egyszerűsített
értékelési elvek

éves

beszámoló

összeállításánál

alkalmazott

szabályrendszer

és

Amortizációs politika
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel
sökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
(A hasznos élettartam meghatározására Társaságunknál műszaki berendezések, gépek, és egyéb eszközök
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esetében az ügyvezető jogosult.)
Társaságunknál a szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték nulla.
Társaságunknál a fentieken kívüli eszközök esetében a maradványérték nem jelentős, ha annak értéke
kevesebb, mint 1.000,- ezer Ft. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől
megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz
értékesíthető.
Alkalmazott leírási módszer(ek)
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát,
az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartanrn, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása,
az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körühnények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a
nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől
kell alkalmazni.
Értékcsökkenés elszámolása
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el.
A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzési vagy
előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.
Terven felüli értékcsökkenések ill. visszaírásuk elszámolásának esetei részletesen a számviteli
politikában találhatók.
Készletek értékvesztése
Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb
(20%-kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a
tényleges piaci értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával
kell csökkenteni. Amennyiben a mérleg készítési időpontig a készletek piaci értéke meghaladja a könyv
szerinti értékét (értékvesztéssel csökkentett értékét), akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az
elszámolt értékvesztés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott készlet könyv
szerinti értékét. A visszaírás összege nem lehet nagyobb, mint az értékvesztésként elszámolt összeg. Az
értékvesztés visszaírását az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés keretében hajtja végre a
Társaság.
Részesedések, részvények, értékpapírok értékvesztése

•
•
•
•
•

A Társaságban lévéi tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél - függetlenül attól, hogy az a
forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - értékvesztést számolunk el, a
befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a
különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Tartós és jelentős, ha legalább 2 éven túl mntatkozik
és a csökkenés meghaladja a befektetés könyv szerinti értékének 10%-át.
A piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni:
a gazdasági társaság tartós piaci megitélését, a piaci megítélés tendenciáját,
a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett téizsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós
tendenciáját,
a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget,
a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt,
külföldi pénzértékre szóló befektetés esetén a fordulónapra vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított
befektetés arányos saját tőkét.
Ha a mérlegkészítéskori piaci értéke jelentéisen és tartósan magasabb (legalább 2 éven túli, és meghaladja a
könyvszerinti érték 5%-át), mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt
értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke
nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket.
A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál - függetlenül attól, hogy az a
forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - értékvesztést kell elszámolni, ha a
hitelviszonyt megtestesítéi értékpapír könyv szerinti értéke és - (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó - piaci
értéke közötti különbözet veszteségjellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, azaz legalább 2 éven túli,
és meghaladja a könyvszerinti érték 10%-át.
A piaci érték meghatározásakor figyelembe kell venni:

75

Bírósági bejegyzés szám: 16.PK. 60/141/2001

•
•
•

Statisztikai jelzőszám: 19012504-9319-515-01

az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét, annak
tartós tendenciáját,
az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését,
a piaci megítélés tendenciáját, azt, hogy a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket (és a
felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti majd meg.
Amennyiben a mérlegkészítéskori piaci érték jelentősen és tartósan magasabb legalább 2 éven túli, és
meghaladja a könyvszerinti érték 5%-át, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt
értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke
nem haladhatja meg az eredeti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél
(névérték felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem
haladhatja meg az adott értékpapír névértékét.
Követelések értékvesztése
Az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés
időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés
időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés
várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet
tartósnak mutatkozik. Követelések esetében tartós, ha egy éven túli.
A valuta-és devizatételek értékelése:

•
•
•

A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett deviza árfolyam
Forintért vásárolt valutának, devizának a Társaság a ténylegesen fizetett forint alapján határozza meg a
bekerülési értékét.
Abban az esetben, ha a hitelintézet által nem jegyzett valutáról van szó, akkor a külföldi pénzértékre
szóló követelést, kötelezettséget a valuta szabadpiaci árfolyamán kell forintra átszámítani.

A számviteli politika alkalmazása
A Társaság a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a
törvény nevesített eseteiben tért el.
A devizás mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az ettől eltérő
értékelésből különbözet nem származott.
A társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz
kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés a tárgyévben nem szerepel.
A Társaság a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási
lehetőségével a társaság nem élt.
Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól,
hogy szerepel-e adat az adott sorban.
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.
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II. Specifikus rész
A Társaság beszámolójában az adatok összehasonlíthatók az előző év adataival.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A vagyoni helyzet alakulása
Megnevezés

Előző évi eFt

Immateriális javak

Tárgyévi eFt Változás %-a

133 442

169 339

126,90%

1 367 733

1 583 200

115,75%

3 000

3 000

100,00%

81 184

70 726

87,12%

Követelések

170 138

200 569

117,89%

Értékpapírok

0

0

0,00%

4 776 307

7 281 511

152,45%

15 400

754 051

4896,44%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6 547 204

10 062 396

153,69%

Saját tőke

1 221 778

1 275 748

104,42%

0

0

0,00%

1 419 036

1 221 778

86,10%

-197 258

53 970

-27,36%

0

0

0,00%

3 375 692

6 948 365

205,84%

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0,00%

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0,00%

3 375 692

6 948 365

205,84%

1 949 734

1 838 283

94,28%

6 547 204

10 062 396

153,69%

Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Készletek

Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

Induló tőke / Jegyzett tőke
Tőkeváltozás / Eredmény
Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenységből
Céltartalékok
Kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Kapcsolódó mutatók
Mutató

Előző év

Tárgyév

Változás

Befektetett eszközök aránya

22,97%

17,45%

-5,53%

Forgóeszközök aránya

77,03%

82,55%

5,53%

Tőkeerősség

18,66%

12,68%

-5,98%

0,00%

0,00%

0,00%

Befektetett eszközök fedezete I.

81,23%

72,67%

-8,56%

Befektetett eszközök fedezete II.

81,23%

72,67%

-8,56%

687,79%

1136,68%

448,89%

Hitelfedezeti mutató

5,04%

2,89%

-2,15%

Adósságállomány aránya

0,00%

0,00%

0,00%

Likviditási gyorsráta mutató

141,49%

104,79%

-36,70%

Likviditási mutató

148,94%

108,70%

-40,24%

Összes tőke jövedelmezősége

-16,14%

4,23%

20,37%

Céltartalékok aránya

Forgótőke, saját tőke aránya
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Saját tőke jövedelmezősége

-16,14%

4,23%

20,37%

Árbevétel-arányos üzleti eredmény

-5,43%

1,32%

6,76%

Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény

-5,43%

1,28%

6,72%

-29,21%

7,82%

37,03%

-3,01%

0,54%

3,55%

Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség
Eszközarányos jövedelmezőség

Eszközök
Az üzleti évben az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél értékcsökkenési leírás változtatása nem
történt. A Szövetség mérlegében üzleti vagy cégérték a tárgyévben nem szerepel.
A kutatással és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan a Szövetség a tárgyévben költséget nem számolt el.
Az üzleti évben az eszközöknél terven felüli értékcsökkenés elszámolás, illetve visszaírás nem történt.
A Szövetség - figyelembe véve a jelenlegi eszközök összetételét - nem kíván élni az eszközök
átértékelési lehetőségével, ezért az üzleti évben értékhelyesbítést nem alkalmazott.
A tárgyi eszközök állomány 1.583.200 eFt, mely tartalmazza a 2015.11.30-án kelt ingatlan adásvételi
szerződéssel Székesfehérvár, belterület 4392/6/B helyrajzi számon vásárolt Sportcsarnokot.
A befektetett eszközök között az MKOSz Sportszervező Kft törzsőkéje szerepel 3.000 eFt értékben.

Forgóeszközök
A Szövetség év közben készleteiről nyilvántartást nem vezet, a mérlegben szereplő érték az év
végén leltározott értéket mutatja.
A mérlegben olyan követelés, amely az adósnál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, a tárgyévben
nem szerepel.
Követelések részletes bemutatása:

Belföldi követelések

195 461 151 Ft

Belföldi követelések (devizában)

5 299 051 Ft

Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása

-57 108 331 Ft

Webshop vevők

24 559 Ft

Követelések a leányvállalattal szemben
Adott előleg

16 000 000 Ft
1 999 997 Ft

Egyéb jogviszonyban lévőknek adott előleg

361 317 Ft

Rövid lejáratú kölcsönök

150 000 Ft

Kaució, letét

1 414 197 Ft

Téves utalás

59 617 Ft

januári munkabér korrekció

31 875 Ft

Általános forgalmi adó

36 876 104 Ft

Összesen

200 569 537 Ft

Követelések a leányvállalattal szemben az MKOSZ Sportszervező
finanszírozásához nyújtott tagi kölcsön 16.000 eFt összegben szerepel.
Értékpapírjai a Szövetségnek nincsenek.
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Bírósági bejegyzés szám: 16.PK. 60/141/2001

Statisztikai jelzőszám: 19012504-9319-515-01

Aktív idóöeli elhatárolások
A 2017-ben számlázott, de 2018-es időszakot érintő költségeket tartalmazza.
Összesen: 14.193 eFt.
Ennek részletezése:
Allinaz Hungária Zrt biztosítás 2018 része

14.192.500 Ft

Források
A Szövetség sem az előző években, sem a tárgyévben lekötött tartalékot nem képzett.
A 2016. évi végi eredmény - 197.258 eFt átvezetésre került 2017. évi nyitó
Tőkeváltozás/Eredmény sorra, melynek összege így 1.221.778 eFt.

tételként

a

A 2017 évi eredmény: 53.970 eFt
Céltartalékok
Tárgyévben céltartalék képzés és feloldás nem történt.
Kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, melynek a hátralévő futamideje több mint öt év.
A mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.
A mérlegben a rövid lejáratú kötelezettség közt szerepelnek:

Szállítók
Adófizetési kötelezettségek
Jövedelem elszámolási számla
TAO támogatás letéti számlája
Átigazolások letéti számlája
Egyéb kötelezettségek

155 333 556 Ft
36 876 532 Ft
170 910 Ft
6 747 150 103 Ft
7 683 190 Ft
1 150 111 Ft

Összesen

6 948 364 402 Ft

A Szövetségnek zálogjoggal, vagy egyéb joggal terhelt (biztosított) kötelezettségei nincsenek.
A TAO támogatások letéti számláján szereplő összeg, más szervezeteknek nyújtott TAO támogatás, amit a
Szövetség tart nyílván, és mely a pénzeszközök között is megjelenik.
A tárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszafizetendő tőkeösszeg nagyobb a kapott összegnél,
nincs.
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.
Passzív időbeli elhatárolások értéke összesen 1.838.283 eFt, melyből a kapott támogatások
elhatárolása 1.827.632 eFt, a mérlegforduló nap elötti időszakot terhelő költségek 10.651 eFt-ot tesznek
ki.
Ennek részletezése:

79

Bírósági bejegyzés szám: 16.PK. 60/141/2001

Statisztikai jelzőszám: 19012504-9319-515-01

Utánpótlás támogatás

508 931 092 Ft

Személyi jellegű ráfordítás támogatás

65 528 133 Ft

Versenyeztetés támogatás

107 050 184 Ft

Tárgyi eszköz támogatás

1 137 839 989 Ft

Képzés támogatás

7 439 462 Ft

Egyéb támogatás

842 965 Ft

Egyéb támogatás

Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása: 10 651 478 Ft

Eredménvkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek, azok
továbbtagolási lehetőségével a Szövetség nem élt.
Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól,
hogy szerepel-e adat az adott sorban.
Jogcím

közhasznú

vállalkozási

vegyes

összesen

Kiszámlázott szolgáltatás (nevezési és átigazolási díjak,
versenvengedélvek, tagdiiak, stb.)

605 394

605 394

Szponzor / támogató / TV jogdíj

643 207

643 207

55 371

55 371

Szja 1 % felajánlás

9

9

Magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott támogatás,
sportolók nevelési költségtérítése

0

0

62 715

62 715

2 762 288

2 762 288

74 774

74 774

0

0

4 170

4 170

253

253

0
4 208 181

0
4 208 181

Költségvetési támogatások (szövetségi és szakmai, egyéb)

Külföldi sportszervezetektöl (FIBA támogatás)
Fellebbezési és óvási díj, büntetés
Sport Tv. alapján kapott, elhatárolt támogatásból
felhasználásaránvos feloldás
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
Céltartalék felhasználása
Egvéb nem részletezett
Kapott kamatok, árofolyamdifferenciák
Elengedett kötelezettségek
Összesen

0

Támogatások

0

2 955 157
70,22%

Támogatások aránya az összes bevételhez

Anyagjellegű ráfordítások
ANYAGKÖLTSÉG

338 080 Ft

IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

2 491 863 Ft

jelentősebb tételek:
Bérleti díjak

142 017 Ft

Szállás, étkezés, utazás

594 708 Ft

Sportszolgáltatás, játékvezetés

148 859 Ft

Sportrendezvény szervezés, lebonyolítás

561 827 Ft

80

81

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

Szalay

Ferenc

Születési név:

Szalay

Ferenc

Anyja neve:

Tatár

Mária

Születési ország neve:

Maghyarország

Születési település neve:

Esztergom

Születési ideje:

1 9 5 5

0 3

További utónevek

3 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 8

6

töredék év

0

1

4

1

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.56
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

1 504 175

1 755 539

133 442

169 339

1 367 733

1 583 200

3 000

3 000

5 027 629

7 552 806

81 184

70 726

170 138

200 569

0

0

4 776 307

7 281 511

15 400

754 051

6 547 204

10 062 396

1 221 778

1 275 748

I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

1 419 036

1 221 778

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

-197 258

53 970

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

G.

3 375 692

6 948 365

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

3 375 692

6 948 365

Passzív időbeli elhatárolások

1 949 734

1 838 283

6 547 204

10 062 396

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.56
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele 1 137 250

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1 248 601

1 137 250

1 248 601

0

0

0

0

2 492 540

2 959 327

2 492 540

2 959 327

- tagdíj

0

0

0

0

- alapítótól kapott befizetés

0

0

0

0

2 487 421

2 955 157

2 487 421

2 955 157

0

0

0

0

584

253

584

253

3 630 374

4 208 181

3 630 374

4 208 181

ebből: közhasznú tevékenység
3 630 374
bevételei

4 208 181

3 630 374

4 208 181

5. Anyagjellegű ráfordítások

2 803 943

3 030 419

2 803 943

3 030 419

675 311

711 056

675 311

711 056

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

22 275

23 344

22 275

23 344

7. Értékcsökkenési leírás

88 927

176 017

88 927

176 017

258 856

234 798

258 856

234 798

595

1 921

595

1 921

3 827 632

4 154 211

3 827 632

4 154 211

ebből: közhasznú tevékenység
3 827 632
ráfordításai

4 154 211

3 827 632

4 154 211

-197 258

53 970

-197 258

53 970

-197 258

53 970

-197 258

53 970

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:

- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

6. Személyi jellegű ráfordítások

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

82 971

32 960

82 971

32 960

9 750

14 411

9 750

14 411

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

0

0

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

0

0

0

0

0

9

0

9

F. Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

0

G. Adományok

0

0

0

0

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1-3

1 1 4 6

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Istvánmezei
Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 6 .P k . 0 6 0 1 4 1 / 2 0 0 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 8

/22

6 0 1 4 1

1 9 0 1 2 5 0 4

2

4 2

Szalay Ferenc

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

egyéb sporttevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2004. évi I. Tv.

2011. évi CLXXV Tv.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: sport, kosárlabda, sportszervezetek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

adott támogatás

Tárgyév
185 461

199 359

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

185 461

199 359

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

185 461

199 359

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
főtitkár

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)
22 275

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Tárgy év (2)

22 275

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

23 344

23 344
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Előző év (1)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 630 374

4 208 181

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

9

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 630 374

4 208 172

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 827 632

4 154 211

675 311

711 056

3 827 632

4 154 211

-197 258

53 970

0

0

ebből:

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.56
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: TAO támogatás
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016-2017 évad és a 2017-2018 évad 2017 évi támogatás felhasználása

Támogatási összeg:

4 753 676 633

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 765 984 652

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 765 984 652
- tárgyévben folyósított összeg:

1 914 705 561

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

374 700 814

Dologi

2 391 283 838

Felhalmozási

0

Összesen:

2 765 984 652
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.56
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

74 773 631

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

74 773 631

- tárgyévben felhasznált összeg: 74 773 631
- tárgyévben folyósított összeg:

74 773 631

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

74 773 631

Felhalmozási

0

Összesen:

74 773 631
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.57
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Olimpiai Reménységek Versenye
Támogató megnevezése:

EMMI
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

1 400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 400 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 040 000
- tárgyévben folyósított összeg:

1 400 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 040 000

Felhalmozási

0

Összesen:

1 040 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.57
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Sport XXI program
Támogató megnevezése:

EMMI
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

13 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

13 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 13 121 722
- tárgyévben folyósított összeg:

13 500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

13 121 722

Felhalmozási

0

Összesen:

13 121 722
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.57
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Kerekesszékes kosárlabad támogatása
Támogató megnevezése:

EMMI
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

2 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 909 910
- tárgyévben folyósított összeg:

2 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

1 909 910

Felhalmozási

0

Összesen:

1 909 910
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.57
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Héraklész program
Támogató megnevezése:

EMMI
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

10 562 800

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

10 562 800

- tárgyévben felhasznált összeg: 10 548 203
- tárgyévben folyósított összeg:

10 562 800

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

10 548 203

Felhalmozási

0

Összesen:

10 548 203
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.57
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Verseny és Olimpiai felkészülés
Támogató megnevezése:

EMMI
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

7 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

7 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 7 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:

7 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

7 000 000

Felhalmozási

0

Összesen:

7 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.57
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai feladatainak megvalósításával összefüggő működési ktg.

Támogató megnevezése:

EMMI
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

10 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

10 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 10 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:

10 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

10 000 000

Felhalmozási

0

Összesen:

10 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.04.23 11.55.57
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2. napirendi pont:

2018. évi szakmai és pénzügyi terv
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3. napirendi pont:

Alapszabály módosítás
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MKOSZ ALAPSZABÁLY
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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 20162018. május 1722. napi Küldöttgyűlése a
szervezet Alapszabályát módosítja (módosítások kiemelve, dőlt betűvel), és egységes szerkezetben a
következő Alapszabályt lépteti életbe:
A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
ALAPSZABÁLYA
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Magyarországon működő, kosárlabdával foglalkozó olyan,
az önkormányzatiság elvén alapuló, közhasznú szervezetként tevékenykedő országos szakszövetség, amely
a sportágban sporttevékenységet folytató jogi és magánszemélyek tevékenységét összehangoló,
munkájukat segítő és a sportágat irányító, a sportág versenyrendszerében részvevő sportszervezek által
létrehozott országos sportági szakszövetség. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), továbbá a
sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttörvény, Stv.) rendelkezései alapján, illetve valamennyi vonatkozó
jogszabály szerint működik.
(2) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(3) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége önálló jogi személy. A Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége az 1942-ben alapított és az Ifjúsági és Sportminisztérium által az 1996. évi LXIV számú törvény
alapján nyilvántartásba vett szervezet jogutódja, amelyet a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60.141/2001 szám
alatt kiemelkedően közhasznú szervezetként tart nyilván.
2.§
(1) Az országos sportági szakszövetség neve: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.
(2) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége rövidített neve: MKOSZ.
A szakszövetség francia nyelvű neve: Federation Hongroise de Basketball
A szakszövetség angol nyelvű neve: Hungarian Basketball Federation
(3) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
(4) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének jelvénye (címere) és zászlója, továbbá pecsétje van,
amelynek ábráit az Alapszabály I. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az MKOSZ válogatott keretei által használt embléma azonos Magyarország állami címerével.
(6) Az MKOSZ www.hunbasket.hu, www.kosarsport.hu és www.mkosz.hu címeken honlapokat tart fenn és
működtet, melyekkel kapcsolatos valamennyi jogosultság és kötelezettség a szövetséget illeti, illetve terheli.
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3.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (továbbiakban: FIBA)
tagja, e szervezet alapszabályát, szabályzatait és játékszabályait elfogadja és betartja.
(2) Az MKOSZ által szervezett és irányított sportág a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágak
között szerepel.
4.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége működése felett az Ügyészség törvényességi felügyeletet
gyakorol a jogszabályokban meghatározottak szerint.
II. A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATA
5.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége célja a FIBA versenyszabályainak megfelelő, „fair play”
szellemű kosárlabda sport irányítása, szervezése, fejlesztése és népszerűsítése, nemre, fajra, vallási és
etnikai hovatartozásra tekintet nélkül minden korosztályban és bajnoki osztályban, valamint a sportág
nemzetközi szereplésének elősegítése.
(2) A Szövetség az (1). bekezdésben meghatározott célja megvalósítása érdekében ellátja a 2004. I. tv.
(továbbiakban: sporttörvény) 22. §-ában megjelölt feladatokat a jelen Alapszabályban részletezettek szerint
és módon.
(3) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általa folytatott közhasznú sporttevékenységeket az
alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
a) meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának szervezeti feltételeit,
versenyrendszerét,
b) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését,
c) részt vesz a kosárlabda versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi
sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
sportfeladatok finanszírozásában,
d) korlátozza a kosárlabdasport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom
betartását,
e) a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények
figyelembevételével kosárlabda rendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hoz létre a
létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, Paralimpia,
Siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi
sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra
kialakításának lehetőségére is figyelemmel,
f) elősegíti a nem állami tulajdonban lévő kosárlabda létesítmények építését, karbantartását,
korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését,
g) részt vesz a kosárlabdasporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben.

105

3

h) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét
az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő
jelentőségű nemzetközi sportversenyein,
i) támogatja a kosárlabda sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet,
elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását,
j) támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.
(4) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által folytatott közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó
közfeladatok teljesítését a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§; valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontja írja elő.
(5) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.
III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
6.§ TAGSÁGI JOGVISZONY AZ MKOSZ-BEN
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tagja lehet valamennyi a hazai bajnoki rendszerben részt
vevő sportszervezet, sportiskola és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amelyet az illetékes
bíróság nyilvántartásba vett, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Alapszabályát, szabályzatait
elfogadja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz és tagként történő felvételét az MKOSZ Elnöksége
jóváhagyja.
(2) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségébe való belépés és kilépés önkéntes.
(3) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tagjairól nyilvántartást vezet.
(4) A szövetségi tagság megszűnik:

kilépéssel,

a tagsági jogviszony MKOSZ általi felmondásával,

kizárással,

jogutód nélküli megszűnéssel,
A tagsági viszony létrejöttével és megszűnésével kapcsolatos jogkörök gyakorlására az MKOSZ Elnöksége
jogosult.
(5) Az MKOSZ tagja tagsági jogviszonyát az MKOSZ Elnökéhez vagy Főtitkárához intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
(6) Amennyiben az MKOSZ tagja az Alapszabály 6.§ (1) által előírt feltételeknek nem felel meg, az MKOSZ a
tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel felmondhatja.
(7) A tag kizárására abban az esetben kerülhet sor, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének három hónapnál
hosszabb időtartamig nem tesz eleget, illetve ha a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
Alapszabályát és egyéb szabályzatát, valamint bármely szerve által hozott határozatát súlyosan megsérti,
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és amennyiben ezt a magatartást az Elnökség rövid – legalább 8 napos határidőt - tartalmazó írásbeli
felszólítása ellenére sem orvosolja.
(8) A tagsági viszony megszűnése a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei teljesítése
alól – beleértve a tagdíjfizetési kötelezettséget is -,azonban megszűnik a tagságból eredő jogok iránti igénye.
(9) A tagdíj éves mértékét az MKOSZ Elnöksége évente határozza meg. A tagdíjat a bajnoki nevezéssel
egyidejűleg és egy összegben, az MKOSZ elkülönített számlájára kell befizetni.
(10) Az MKOSZ tagjai tagsági jogaikat küldötteik útján, az MKOSZ Küldöttgyűlésén való közvetlen vagy
közvetett képviselettel gyakorolhatják.
(11) Az MKOSZ tagjai, az MKOSZ Elnökségének felkérésére évente egy alkalommal kötelesek biztosítani
sportolóik, sportszakembereik megjelenését az MKOSZ által szervezett társadalmi szerepvállalással
kapcsolatos eseményeken.
7.§ PÁRTOLÓ ÉS TISZTELETBELI TAGOK
(1) Az MKOSZ pártoló és tiszteletbeli tagja az a jogi vagy természetes személy lehet, aki elfogadja az MKOSZ
célkitűzéseit, s annak tevékenységét erkölcsileg és anyagilag támogatja. A pártoló és tiszteletbeli tagság
szavazati jogot nem ad, de az MKOSZ Küldöttgyűlésén a képviselő vagy a természetes személy tanácskozási
joggal rész vehet. A pártoló és tiszteletbeli tagok vonatkozásában egyebekben a 6.§ rendelkezései
értelemszerűen az irányadóak.
IV. A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZERVEI
8.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége állandó szervei:
a)
Küldöttgyűlés,
b)
Elnökség,
c)
Ellenőrző Bizottság,
d)
Mandátumvizsgáló Bizottság,
e)
Jelölő Bizottság.
(2) Az MKOSZ Elnöksége szakmai feladatainak ellátására, az általa meghatározott időszakra
Versenybizottságot, Szakmai és Utánpótlás Bizottságot, Játékvezetői Bizottságot, Technikai Bizottságot,
Amatőr Bizottságot, Fegyelmi Bizottságot, Fellebbviteli Bizottságot, a sportág erkölcsi és etikai kérdéseiben
az Etikai Kódex alapján állást foglaló Etikai Bizottságot, Biztonsági Bizottságot, Szabályzat-előkészítő
Bizottságot, Fogyatékkal élő kosárlabdázók Bizottsága vagy más ad-hoc bizottságokat hoz, illetve
hozhat létre.
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IV.1. AZ MKOSZ KÜLDÖTTGYŰLÉSE
9.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.
10.§

A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁSKÖRE

(1) A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
11.§

az alapszabály megállapítása, illetve módosítása,
az MKOSZ elnökének, az elnökség többi tagjának, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak, a
Mandátumvizsgáló Bizottság Elnökének és tagjainak, a Jelölő Bizottság Elnökének és tagjainak
megválasztása, továbbá valamennyi általa választott tisztségviselőnek a munkájáról történő
beszámoltatása és visszahívása,
az MKOSZ elnökének, az elnökség további tagjainak, illetve az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai
díjazásának megállapítása,
a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a tárgyévi
pénzügyi és szakmai terv illetve az előző évre vonatkozó pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadása,
az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása,
a szakszövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása,
a szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása,
gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés,
a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról,
a szakszövetség 2004. évi I. törvény 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulása,
mindaz, amit törvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.
a nemzetközi szervezetbe való belépés, kilépés elhatározása,
a társelnö(kö)k, a tiszteletbeli elnök(ök) megválasztása,
A KÜLDÖTTGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

(1) A Küldöttgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, olyan időpontban, hogy az éves beszámolók és a
2004. évi I. törvény. 24. §-ban foglaltak elfogadásáról a vonatkozó jogszabályokban megállapított
időpontokig dönteni lehessen (Rendes Küldöttgyűlés).
(2) A Küldöttgyűlést az Elnökség hívja össze, egyidejűleg értesítve a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét és –
szükség szerint – a Jelölő Bizottság elnökét, jelezve a Küldöttgyűléssel kapcsolatos Alapszabály szerinti
előkészítő tevékenységük megkezdésének szükségességét.
(3) A Küldöttgyűlés időpontját, napirendjét és helyszínét az Elnökségnek legalább 30 nappal korábban kell
megállapítania és arról a tagjait meghívóban - levélben vagy elektronikus levélben - értesíteni. Ezen időpont
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számít a Küldöttgyűlés összehívásának. A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttgyűlés napirendjét, a
küldöttállítás módjára való felhívást, továbbá a határozatképtelenség miatt - esetlegesen szükségessé váló
- megismételt Küldöttgyűlés összehívására vonatkozó rendelkezést. A küldöttgyűlési meghívót a jelen
Alapszabályban meghatározott módon közzé kell tenni.
(4) Az írásos anyagokat, valamint – ha a meghívóban közölt helyszín változott - a Küldöttgyűlés helyszínét
tartalmazó iratot 10 nappal a Küldöttgyűlés időpontja előtt kell kiküldeni a tagoknak. A kiküldés elektronikus
úton is történhet.
(5) Az MKOSZ bármelyik tagja vagy szerve jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni,
ha azt a Küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 15 napon belül írásban ismerteti az Elnökséggel.
Amennyiben a kérést az Elnökség támogatja, vagy a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően egyszerű szótöbbséggel úgy dönt, a kérdést a Küldöttgyűlés napirendjére fel kell
venni.
(6) Abban az esetben, ha az Elnökség mandátuma megszűnt, vagy más módon a jogai és kötelezettségei
gyakorlásában akadályoztatva van, akkor a Küldöttgyűlést az MKOSZ Főtitkára vagy az Ellenőrző Bizottság
hívja össze a vonatkozó alapszabályi rendelkezések értelemszerű alkalmazásával.
(7) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően Rendkívüli Küldöttgyűlést kell tartani az alábbi esetekben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

az MKOSZ Elnöksége határozattal dönt a Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásáról;
az MKOSZ Elnöke azt összehívja,
legalább 30 MKOSZ tagszervezet kéri az összehívást az ok és a cél, továbbá a napirend
megjelölésével,
az Elnökség vagy az Elnök mandátuma megszűnt, az Ellenőrző Bizottság létszáma három fő alá
csökkent, a Mandátumvizsgáló Bizottság vagy a Jelölő Bizottság létszáma 1 főre csökken,
az Ellenőrző Bizottság a jelen Alapszabályban foglaltak alapján indítványozza,
ügyészségi kereset alapján a Fővárosi Bíróság összehívja.

Az Elnökség, vagy annak mandátuma megszűnése esetén az Ellenőrző Bizottság a Rendkívüli Küldöttgyűlés
összehívásáról a jelen bekezdés b.), c.), d.) és – szükség esetén – e.) pontjában foglalt esetekben a vonatkozó
indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül köteles intézkedni úgy, hogy a Rendkívüli Küldöttgyűlés az
indítvány beérkezésétől számított 30 napon belül megtartásra kerüljön. A Rendkívüli Küldöttgyűlésre egyebekben
az általános szabályok értelemszerűen az irányadóak.
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12.§
A KÜLDÖTTGYŰLÉSEN SZAVAZÁSRA JOGOSULT KÜLDÖTTEK KIJELÖLÉSÉNEK
RENDJE
(1) A tagokat küldöttek képviselik a Küldöttgyűlésen. A tagok a küldötteket, a sportról szóló 2004. évi I. tv
24.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt arányosság elve alapján az alábbiak szerint jogosultak jelölni:
Küldött állításának jogalapja

Állítható küldöttek száma

a) FIBA-Europe versenyrendszerben történő részvétel
az adott szezonban

1 fő/sportszervezet

b) Országos hivatásos vagy vegyes
versenyrendszerben történő indulás

1 fő/sportszervezet

c) Országos amatőr felnőtt versenyrendszerben
történő indulás

1 fő / 5 sportszervezet

d) Az MKOSZ utánpótlás versenykiírása által
meghatározott, legalább az egyik nem összes
kötelező korosztályában történő indulás

1 fő/sportszervezet

A küldöttállításra vonatkozó jogalapok egy adott tagszervezetre alkalmazva összevonhatóak –kivéve a c)
jogalapot, mely csak a d) pontban említettel vonható össze.
További küldöttek:
A Megyei Szervezeti Egységek (Megyei (Fővárosi) Szövetségek) versenyrendszereiben részt vevő, magasabb
bajnoki osztályban nem szereplő MKOSZ-tagok megyénként 1 fő, illetve amennyiben az MKOSZ NYÍL
rendszerében az adott szezonra vonatkoztatva a Küldöttgyűlés meghívójának kiküldése napján az érintett
megyében a megyei versenyrendszerre kiadott versenyengedélyek száma eléri a 750-et, ezen versenyzői
létszámot biztosító tagok további 1 fő küldöttet választhatnak a Küldöttgyűlésbe.
Azon Megyei Szervezeti Egységek (Megyei (Fővárosi) Szövetségek) Társadalmi elnökségei, ahol a küldöttállítás
feltételei nem adottak, egy főt küldhetnek a Küldöttgyűlésre tanácskozási joggal.
(2) A küldöttek kijelölésének rendje:
a)
A küldöttek kijelölését és mandátumaik vizsgálatát az MKOSZ Küldöttgyűlése előtt kell lebonyolítani.
b)
A küldöttek mandátuma az évi rendes Küldöttgyűlésre szól.
(3) A küldötteket
a)
Országos hivatásos vagy vegyes versenyrendszerben a sportszervezeteknek,
b)
Országos amatőr felnőtt versenyrendszerben az Amatőr Bizottság által szervezett gyűlésen,
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c)

A Megyei Szervezeti Egységek (Megyei (Fővárosi) Szövetségek) versenyrendszereiben részt vevő,
magasabb bajnoki osztályban nem szereplő MKOSZ-tagoknak a Megyei (Fővárosi) Szövetségek által
szervezett gyűlésén

kell megválasztani és tájékoztatni arról az MKOSZ irodát a Küldöttgyűlést megelőző legkésőbb 15 nappal,
azzal, hogy az írásbeli tájékoztatást a 20. nap éjfélig elsőbbségi küldeményként postára kell adni.
(4) Az országos hivatásos vagy vegyes versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek a küldöttet kijelölő
okiratot, mely tartalmazza a küldő MKOSZ tag nevét, székhelyét és a bírósági nyilvántartási/cégjegyzék
számát, a küldő tag képviselőjének aláírását, továbbá a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa
számát, legkésőbb a 15 nappal a Küldöttgyűlést megelőzően eljuttatja az MKOSZ iroda részére.
(5) A küldöttválasztó gyűlésekről az azokat szervező Amatőr Bizottság, illetve a Megyei (Fővárosi) Szövetség
jegyzőkönyvet és jelenléti ívet köteles felvenni, és a jegyzőkönyvben, vagy külön íven szerkesztett
határozatban köteles rögzíteni a küldöttválasztás eredményét. A gyűléseket követő 5 munkanapon belül a
jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, illetve ha külön íven került megszövegezésre, a küldöttválasztás eredményét
tartalmazó határozatot eredeti példányban, a jegyzőkönyv hitelesítőinek választott 2 személy által aláírva
kell az MKOSZ irodájába megküldeni.
(6) A küldöttválasztó gyűlés időpontjáról és helyéről a meghívókat a küldöttválasztás előtt legalább 8 nappal ki
kell küldeni az érintett sportszervezeteknek.
(7) A megválasztott küldöttek mandátuma a rendes Küldöttgyűlésre és az azt követő, a következő évi rendes
Küldöttgyűlésig megtartott valamennyi esetleges rendkívüli Küldöttgyűlésre érvényes.
(8) A küldöttek visszahívhatók, a visszahívásra a megválasztásra vonatkozó szabályok megfelelően
alkalmazandók. Amennyiben a küldött meghal, vagy a megválasztására jogosult szervezetnek
akadályoztatását jelenti be, vagy küldötti mandátumáról lemond, úgy a megüresedett helyre a
megválasztásra vonatkozó szabályok szerint kell új küldöttet választani.
13.§

A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE

(1) A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a 12.§-ban rögzítettek szerint kijelölhető küldöttek 50%-a plusz 1 fő
jelen van.
(2) Határozatképtelenség esetén a Küldöttgyűlés 1 óra elteltével, a meghirdetett napirendi pontokkal
megtartható, amennyiben a 12.§-ban rögzítettek szerint kijelölhető küldöttek egyharmada plusz 1 fő jelen
van (Megismételt Küldöttgyűlés).
(3)(2)Amennyiben a megjelent küldöttek száma nem éri el az egyharmad plusz 1 főtHatározatképtelenség esetén,
akkor a Megismételt Küldöttgyűlést legalább 3, legfeljebb 8 15 nappal későbbi időpontrare kell
halasztaniösszehívni. A Megismételt Küldöttgyűlés csak az eredeti napirendi pontokat tárgyalhatja és a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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14.§

A KÜLDÖTTGYŰLÉS TISZTSÉGVISELŐI ÉS BIZOTTSÁGAI

(1) A Küldöttgyűlés levezető elnöke a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Elnöke, aki átadhatja
ezen jogát az általa kijelölt személynek. Elnök hiányában a Társelnök, Társelnök hiányában a Főtitkár,
Főtitkár hiányában pedig a küldöttek korelnöke vezeti le a Küldöttgyűlést.
(2) A Küldöttgyűlés dönt a jegyzőkönyvezető (egy fő), a jegyzőkönyv hitelesítők (két fő), és szükség esetén a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak (három fő) személyéről, akiknek személyére a levezető elnök tesz
javaslatot.
15.§

A KÜLDÖTTGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA

(1) A Küldöttgyűlésen a 12.§ szerint jelen lévő minden egyes küldöttnek 1 (egy) szavazata van.
(2) A Küldöttgyűlés a (4) bekezdésben foglalt eseteken kívül nyílt szavazással, és – a (3) bekezdésben foglaltak
kivételével – a szavazáskor jelenlévők felénél több igenlő szavazatával hoz határozatot.
(3) Az Alapszabály megállapításáról és módosításáról szóló határozat meghozatalához a jelenlévő szavazásra
jogosult küldöttek több mint 3/4-ének, az MKOSZ feloszlásáról, illetve céljának módosításáról szóló
határozat meghozatalához a szavazati joggal rendelkező küldöttek több mint 3/4-ének, a más
szakszövetségekkel való egyesülésről, valamint a tisztségviselők visszahívásáról szóló határozat
meghozatalához a jelenlévő szavazásra jogosult küldöttek több mint 2/3-ának igenlő szavazata szükséges.
(4) A Küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosult küldöttek
egyharmada indítványozza, és ezt a Küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel megszavazza.
(5) A Küldöttgyűlés személyi kérdésben - a Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztásának kivételével titkos szavazással dönt.
(6) A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, illetve akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont), vagy élettársa a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége cél szerinti juttatásai keretében, a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
(7) A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet és hangfelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
Küldöttgyűlés helyszínét, időpontját, napirendjét, az elhangzott észrevételek lényegét, a javaslatokat, a
határozatokat, valamint a határozatokat ellenzők és támogatók, valamint tartózkodók számarányát. A
jegyzőkönyvhöz csatolni kell a határozatképesség megállapítására alkalmas, jegyzőkönyvszerűen
hitelesített jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a Küldöttgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető a
Küldöttgyűlés megtartásától számított 10 napon belül írja alá, a Küldöttgyűlésen választott két személy
további 10 napon belül hitelesíti. A jegyzőkönyvet erre vonatkozó, írásban előterjesztett kérés esetén a
tagok rendelkezésére kell bocsátani. A határozatokat az MKOSZ honlapján (www.hunbasket.hu,
www.mkosz.hu, www.kosarsport.hu) kell közzétenni és a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani.
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(8) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Küldöttgyűlése nyilvános, azonban indokolt esetben különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén – a Küldöttgyűlés határozatával korlátozhatja azt.
16.§

A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Elnökévé és az Elnökség tagjává, az Ellenőrző Bizottság
elnökévé és tagjává, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökévé és tagjává, a Jelölő Bizottság elnökévé és
tagjává választásra a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tagjai tehetnek személyi javaslatot,
amelyet legkésőbb 15 nappal a Küldöttgyűlés előtt kell eljuttatni a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségének. A tag minden betöltendő tisztségre csak egy személyt javasolhat.
Az Elnökség a hozzá beterjesztett jelölt listát - az írásos anyagokkal együtt – a tagoknak megküldi és a
Küldöttgyűlés elé terjeszti.
(2) A jelöltség akkor érvényes, ha a jelölt nagykorú magyar állampolgár, illetve bevándorlási engedéllyel
rendelkező nem magyar állampolgár, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától, és a Ptk. 3:22.
§-ban felsorolt kizáró okok vele kapcsolatban nem állnak fenn.
(3) A jelölteknek nyilatkozniuk kell a (2) bekezdésben írt feltételek meglétéről, valamint iskolai végzettségükről,
nyelvtudásukról, sport múltjukról, továbbá arról, hogy van-e folyamatban ellenük büntetőeljárás és hozzá
kell járulniuk ahhoz is, hogy ezen információk nyilvánosságra kerülhessenek.
(4) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Elnökének, illetve az Ellenőrző Bizottság elnökének, a
Mandátumvizsgáló Bizottság Elnökének és a Jelölő Bizottság Elnökének megválasztottnak az a jelölt
tekinthető, aki az adott szavazáson jelenlévő küldöttek szavazatainak több mint a felét megszerezte.
Kettőnél több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához
szükséges szavazatokat, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott
jelölt között kell választani. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni addig, amíg az egyik
jelölt megkapja a megválasztásához szükséges szavazatokat.
(5) Az Elnökség (az elnök személyén kívül 10 fő), az Ellenőrző Bizottság, a Mandátumvizsgáló Bizottság és a
Jelölő Bizottság (ezen bizottságok esetén az elnök személyén kívül 2 fő) tagjává megválasztottnak azok
tekinthetők, akik a kialakult sorrend alapján a legtöbb szavazatot kapták és a jelenlévő küldöttek
szavazatainak több mint a felét megszerezték.
(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti szavazás után nem állapítható meg a 10 (tíz) elnökségi, illetve a 2
(kettő) ellenőrző bizottsági, mandátumvizsgáló bizottsági és jelölő bizottsági tag személye, akkor a be nem
töltött tisztségekre vonatkozóan újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazást követően a legtöbb
szavazatot szerző jelöltek válnak az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, a Mandátumvizsgáló Bizottság és a
Jelölő Bizottság tagjává, a még be nem töltött tisztségek számával azonos számban. Szavazategyenlőség
esetén az egyenlő számú szavazatot szerző, de mandátumhoz nem jutó jelöltek között a szavazást meg kell
ismételni addig, amíg a 10 (tíz) elnökségi és 2 (kettő) ellenőrző bizottsági, mandátumvizsgáló bizottsági és
jelölő bizottsági tag megkapja a megválasztásához szükséges szavazatokat.
(7) A Küldöttgyűlés által választott személy visszahívható. A visszahívást legalább 50 tag írásban
kezdeményezheti az MKOSZ Főtitkáránál.
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(8) A visszahívásról a Küldöttgyűlés titkos szavazással dönt. Eredményes a visszahívás az érintett személyre
vagy személyekre vonatkozóan a jelen lévő szavazásra jogosult küldöttek több mint 2/3-ának igenlő
szavazata esetén. Az új tisztségviselő(k) megválasztása tekintetében haladéktalanul új küldöttgyűlést kell
összehívni.
IV.2. A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGE
17.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ügyvezető szerve az Elnökség. Az Elnökség mandátuma a
testület megválasztásától számított 4 évre szól. Abban az esetben, ha időközben bármely elnökségi tag
mandátuma megszűnik, úgy a helyére választott új tag mandátuma az Elnökség mandátumának lejártáig
tart.
(2) Az Elnökség 11 (tizenegy) főből áll.
Tagjai:
a)
az elnök,
b)
10 (tíz) elnökségi tag
(3) Az Elnökség mandátuma megszűnik
a)
az (1) bekezdésben megjelölt határozott időtartam leteltével;
b)
ha az Elnökség létszáma bármilyen okból kifolyólag 6 fő alá csökken.
(4) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(5) Az elnökségi tag jogai és kötelezettségei:
a)
az elnökségi üléseken és az Elnökség döntéseiben való részvétel,
b)
a Küldöttgyűléseken való részvétel, válaszadás az MKOSZ működésével, gazdálkodásával
kapcsolatban a Küldöttgyűléseken esetlegesen felmerülő kérdésekre,
c)
észrevétel és javaslattétel a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége működésével, illetve a
sportággal kapcsolatban,
felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő bármely kérdésben,
d)
e)
javaslattétel rendkívüli Küldöttgyűlés, Elnökségi ülés összehívására,
f)
a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
g)
a „fair play” szellemének ápolása, hozzájárulás az MKOSZ ezen célkitűzéseihez és akcióihoz.
(6) Az elnökségi tagság megszűnik:
a)
a mandátum lejártával,
b)
lemondással,
c)
visszahívással,
d)
elhalálozással,
e)
amennyiben a mandátum ideje alatt a 16.§(2) bekezdésében meghatározottak nem állnak fenn.
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18.§
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

AZ ELNÖKSÉG FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Küldöttgyűlésének összehívása, a Küldöttgyűlési
határozatok végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése.
A sportág szabályzatainak megalkotása, módosítása, jóváhagyása, kihirdetése. Ebben a körben a
Szervezeti Egységek hatáskörét bármikor, magához vonhatja.
A sportág szakmai irányítása, működésének elősegítése, a fejlesztési célok meghatározása és
gondoskodás a megvalósításáról.
A főtitkár kinevezése, felmentése, beszámoltatása.
A válogatottak szakvezetőinek kinevezése.
Az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a tárgyévi
pénzügyi és szakmai terv, illetve az előző évre vonatkozó pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámoló
elkészítése és a Küldöttgyűlés elé terjesztése.
A kosárlabda versenyrendszerével kapcsolatos vagyoni értékű jogok 2004. évi I. törvény 36.§ és
37.§ szerinti hasznosítása.
Döntés a tagsági jogviszony létesítése és megszűnése körében.
A kosárlabda versenyrendszereinek megszervezése, lebonyolítása, továbbá a lebonyolításához
szükséges hivatali munkaszervezet működtetése, figyelemmel az egyes szervezeti egységekre
vonatkozó rendelkezésekre is.
Döntés az egyes tagszervezetek, illetve szervezeti egységek részére nyújtott támogatásról.
Döntés rendkívüli, a pénzügyi tervben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról.
Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a pénzügyi terv évközi módosításáról, átcsoportosításáról.
A sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának összeállítása, a szervezeti egységek által
előkészített versenyrendszer és kapcsolódó szabályzatainak elfogadása.
Hazai szervezésű nemzetközi rendezvények engedélyezése.
A FIBA és az országos játékvezetői keret elfogadása.
A FIBA és az országos komisszári keret elfogadása.
Részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág részvételét a
nemzetközi sportkapcsolatokban.
Állandó és ad-hoc bizottságok létrehozása, ezen bizottságok elnökeinek és tagjainak kinevezése és
felmentése, a bizottságok elnökeinek beszámoltatása.
A válogatottak működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Kitüntetések odaítélése, egyéb kitüntetésre, díjra, címre történő javaslattétel.
Döntés a FIBA tisztségeire pályázó magyar sportvezetők személyéről
Döntés éves szinten 10 millió Ft értéket meghaladó megállapodás megkötése tárgyában.
A sportszakemberek működési feltételeinek meghatározása.
Döntés a nemzetközi kupákba nevező sportszervezetek indulásáról.
Minden olyan kérdés, amelyet jogszabály, a jelen Alapszabály, egyéb szabályzat vagy a Küldöttgyűlés
nem utal a Küldöttgyűlés hatáskörébe.
A tulajdonosi jogok gyakorlása az MKOSZ által alapított gazdasági társaság vonatkozásában, a
kizárólagosan a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó jogok kivételével.
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19.§

AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

(1) Az Elnökség megállapítja ügyrendjét és munkatervét, tevékenységét ezek alapján fejti ki.
(2) Az Elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről
legalább 7 nappal korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Az írásos anyagokat az
Elnökségi ülés előtt legkésőbb 3 nappal meg kell küldeni az érintettek részére. Halaszthatatlanul sürgős
esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
(3) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azonban a személyes adatok, személyiségi jogok védelme érdekében,
továbbá jogszabályi rendelkezés alapján a nyilvánosság korlátozható.
(4) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság tagjait, a főtitkárt, az MKOSZszel együttműködő érdekképviseleti szervezetek vezetőit (ide értve mások mellett a hivatásos férfi liga
képviselőjét), valamint a Társelnökö(ke)t. Napirendtől függően az ülésre más személy is meghívható.
20.§
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy három elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével, illetve
az Ellenőrző Bizottság a 28.§(2) bekezdésében meghatározottak szerint javasolja.
21.§
(1)

Az Elnökség a tagok több mint a felének, azaz legalább 6 (hat) fő jelenléte esetén határozatképes. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést két napon belül ismételten össze kell hívni.

(2) Az Elnökség határozatot nyílt szavazással, egyszerű többséggel, a szavazáskor jelenlévők felénél legalább
eggyel több igenlő szavazattal hoz.
(3) Az Elnökség határozatait az MKOSZ hivatalos honlapján jelenteti meg és a Határozatok Könyvében tartja
nyilván.
(4) Az Elnökség üléseiről hangfelvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a helyszínt,
az időpontot, a napirendet, a megjelentek nevét, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat,
illetőleg a határozatokat, amelyeknél fel kell tüntetni a szavazati arányt. A jegyzőkönyvet a levezető elnök,
a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő (elnökségi tag) írja alá.
(5) Az Elnökség tagjai a tagok személyes jelenléte nélkül, erre alkalmas, az Elnökség tagjai közötti párbeszédet,
illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is tarthatnak
elnökségi ülést. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a hozott
határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.
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22.§
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
8:1.§ (1) 1. pont), valamint élettársa, (továbbiakban együtt: hozzátartozók) vagy az általa képviselt tagszervezet
a határozat alapján
a)
b)

c)
23.§

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az MKOSZ által a
tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség bármely tagjának esetleges – fentiek szerinti – érintettsége esetén az Elnökség
határozattal dönt az érintett elnökségi tagnak a határozathozatalban való részvételéről.
AZ ELNÖK

(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége legfőbb tisztségviselője a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségének Elnöke.
(2) Az Elnök feladata és hatásköre:
a)
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének törvényes képviselője, képviseli a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét a nemzetközi, valamint a hazai szervezetek irányában,
kapcsolatot tart az állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel. Két elnökségi ülés között az
érvényes határozatok és alapszabályi rendelkezések figyelembe vételével képviseli az Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét.
b)
Irányítja és ellenőrzi az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Küldöttgyűlési és Elnökségi
határozatok végrehajtását.
c)
Vezeti a Küldöttgyűlést, összehívja és vezeti az Elnökség üléseit.
d)
Javaslatot tesz a Bizottságok elnökei, a főtitkár, és a FIBA tisztségeire pályázó magyar sportvezetők
személyére.
e)
A főtitkár feletti munkáltatói, illetve megbízói jogosítványokat gyakorol a kinevezés és a felmentés
kivételével.
f)
Aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol.
g)
A Főtitkár előzetes javaslata alapján döntés éves szinten 10 millió Ft értéket meg nem haladó
megállapodás megkötése tárgyában.
h)
Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a Küldöttgyűlés, az Alapszabály a
hatáskörébe utal.
i)
Dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége Küldöttgyűlésének, Elnökségének, egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe.
(3) Az elnököt akadályoztatása, illetve az elnöki poszt átmeneti megüresedése esetén az Elnökség által kijelölt
elnökségi tag, az elnökség átmeneti hiányában pedig a Főtitkár helyettesíti az elnök teljes jogkörével
(Megbízott Elnök).
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24.§

TÁRSELNÖKÖK, TISZTELETBELI ELNÖK, TISZTELETBELI ELNÖKSÉGI TAGOK

(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Küldöttgyűlése az MKOSZ hatékony és reprezentatív
képviseletére a társadalmi-gazdasági életben betöltött meghatározó szerepük alapján társelnököket
választhat. A társelnök feladatait az Elnökség egyedi felkérés és esetenkénti külön felhatalmazás alapján
határozza meg.
(2) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tiszteletbeli elnökének az a személy választható meg, aki
legalább összesen két időszakon keresztül az MKOSZ elnöke volt és kimagasló tevékenységével a
kosárlabdát, illetve a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét hosszú időn keresztül támogatta.
(3) A tiszteletbeli elnököt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Küldöttgyűlése választja.
(4) Ugyanazon időben több tiszteletbeli elnök is lehet.
(5) A társelnök, a tiszteletbeli elnök, és a tiszteletbeli Elnökségi tag tisztsége lemondással, elhalálozással, a
Küldöttgyűlés által történő visszahívással szűnik meg.
(6) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tiszteletbeli elnökségi tagjává az a személy választható meg,
aki kimagasló tevékenységével kosárlabda sportágat, az MKOSZ-t hosszú időn keresztül támogatta.
25.§
TÁRSELNÖKÖK, TISZTELETBELI ELNÖKÖK, TISZTELETBELI ELNÖKSÉGI TAGOK JOGAI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
(1) A társelnökök, tiszteletbeli elnökök, a tiszteletbeli elnökségi tagok joga:
a)
tanácskozási joggal részt vehet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Küldöttgyűlésén,
b)
javaslatokat tehet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét, annak szerveit, illetve a
kosárlabdát érintő kérdések megtárgyalására,
c)
véleményt nyilváníthat a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban.
(2) A társelnökök, tiszteletbeli elnökök, a tiszteletbeli elnökségi tagok kötelezettsége:
a) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Alapszabályának, szabályzatainak, valamint
határozatainak megtartása,
b) a sportág népszerűsítése.
IV.3. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
26.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége működése szabályszerűségének, gazdálkodási és
vagyonkezelési tevékenységének ellenőrzését az Ellenőrző Bizottság végzi.
(2) Az Ellenőrző Bizottság 3 (három) főből áll. Tagjai:

elnök,

két fő tag.
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Az Ellenőrző Bizottság mandátuma a testület megválasztásától számított 4 évre szól. Abban az esetben, ha
időközben bármely tag mandátuma megszűnik, úgy a helyére választott új tag mandátuma az Ellenőrző Bizottság
mandátumának lejártáig tart.
(3) Az Ellenőrző Bizottság tagja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében más tisztséget nem viselhet.
A Bizottságnak nem lehet tagja az Elnökség, illetve valamely Bizottság tagja, valamint a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy. Nem lehet továbbá tagja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségénél
gazdasági feladatokat ellátó személy és a vele, továbbá a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
Elnökségének tagjával, illetőleg az előbb felsoroltakkal hozzátartozói kapcsolatban álló személy. A Bizottság
tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyvben (8:1.§ (1) 1. pont) meghatározott közeli
hozzátartozói.
(4) Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
27.§
(1) Az Ellenőrző Bizottság feladatai:
a)
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének pénz- és vagyonkezelésének teljes körű vizsgálata,
b)
az előző évre vonatkozó pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a tárgyévi pénzügyi terv,
illetve az előző évre vonatkozó pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámoló vizsgálata és arról jelentés
készítése, majd a Küldöttgyűlés elé terjesztése,
c)
a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
d)
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vagyonának megóvása érdekében szükséges
intézkedések ellenőrzése.
(2) Az Ellenőrző Bizottság tevékenysége során az Elnökségtől, a Főtitkártól, továbbá a szervezeti egységektől,
az MKOSZ által alapított gazdasági társaságtól és az MKOSZ tagjaitól tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége valamint szervezeti egységei irataiba és
könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja, megvizsgáltathatja.
(3) Az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Főtitkára
30 napon belül intézkedési tervet állít össze, és elküldi az Ellenőrző Bizottság elnökének, melyre az Ellenőrző
Bizottság észrevételt tehet.
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott határidő elteltétől számított
30 napon belül - a Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
28.§
(1) Az Ellenőrző Bizottság köteles az Elnökség vagy Küldöttgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy
a)
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége működése során olyan jogszabálysértés, vagy az
MKOSZ érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség vagy
Küldöttgyűlés döntését teszi szükségessé,
b)
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
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(2) Az Elnökséget illetve a Küldöttgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség és a Küldöttgyűlés
összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
(3) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi
meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
IV.4. A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
29.§
(1) Az MKOSZ Küldöttgyűlése a Küldöttgyűléseken résztvevő küldöttek mandátumának folyamatos
vizsgálatára Mandátumvizsgáló Bizottságot választ.
(2) A Mandátumvizsgáló Bizottság 3 (három) főből áll.
Tagjai:

elnök,

két fő tag.
A Mandátumvizsgáló Bizottság mandátuma a testület megválasztásától számított 4 évre szól. Abban az esetben,
ha időközben bármely tag mandátuma megszűnik, úgy a helyére választott új tag mandátuma a Mandátumvizsgáló
Bizottság mandátumának lejártáig tart.
(3) A Mandátumvizsgáló Bizottság valamennyi Küldöttgyűlésre jelentést készít, melyben kitér a nyilvántartott
tagok számára.
(4) A Mandátumvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
(5) A Mandátumvizsgáló Bizottság tevékenysége során az Elnökségtől, a Főtitkártól, továbbá az MKOSZ
valamennyi szervezeti egységétől felvilágosítást vagy tájékoztatást kérhet, és azok nyilvántartásaiba különös tekintettel a tagi nyilvántartásokra, a tagok tagdíjfizetési kötelezettségei teljesítésének
nyilvántartására - betekinthet.
(6) Amennyiben a Mandátumvizsgáló Bizottság kérésének az MKOSZ valamely szerve vagy szervezeti egysége
nem tenne eleget, úgy erről a Mandátumvizsgáló Bizottság haladéktalanul köteles az MKOSZ Elnökségét
tájékoztatni.
IV.5. A JELÖLŐ BIZOTTSÁG
30.§
(1) Az MKOSZ Küldöttgyűlése a Küldöttgyűlések tisztújítással (választással) kapcsolatos feladatainak
előkészítése, a jelölési folyamatok lebonyolítása és a személyekre történő javaslatok megtétele céljából
Jelölő Bizottságot választ.
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(2) A Jelölő Bizottság 3 (három) főből áll.
Tagjai:

elnök,

két fő tag.
A Jelölő Bizottság mandátuma a testület megválasztásától számított 4 évre szól, és az új Jelölő Bizottság
megválasztásával szűnik meg. Abban az esetben, ha időközben bármely tag mandátuma megszűnik, úgy a helyére
választott új tag mandátuma a Jelölő Bizottság mandátumának lejártáig tart.
(3) A Bizottságnak nem lehet tagja az Elnökség, illetve valamely bizottság tagja, valamint a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségével munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy.
(4) A Jelölő Bizottság azon Küldöttgyűlésekre, amelyek napirendjén személyek tisztségre történő
megválasztása szerepel, az Alapszabály 16.§-ában meghatározottak szerint jelölési tevékenységet végez,
melynek során jelölt listát készít, amit az MKOSZ Elnökségéhez terjeszt be.
(5) A Jelölő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
IV. 6. EGYÉB BIZOTTSÁGOK
31.§
(1) Az MKOSZ Elnöksége által a 8.§(2) alapján létrehozott Bizottságok (Versenybizottság, Szakmai és
Utánpótlás Bizottság, Játékvezetői Bizottság, Technikai Bizottság, Amatőr Bizottság, Fegyelmi Bizottság,
Fellebbviteli Bizottság, Etikai Bizottság, Minősítő Bizottság, Biztonsági Bizottság, Szabályzat-előkészítő
Bizottság, Fogyatékkal élő kosárlabdázók Bizottsága vagy más ad-hoc bizottságok) adott szakterületen
szövetségi feladatokat látnak el. A Bizottságok elnökeit és tagjait az MKOSZ Elnöksége az általa
meghatározott időtartamra nevezi ki, kivéve az Ad-hoc Bizottságot, melynek mandátuma az adott feladat
végrehajtásáig, de legkésőbb a soron következő Rendes Küldöttgyűlés időpontjáig tart.
(2) A Bizottságok feladatait és hatáskörét, működésük részletes szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat valamint egyéb szabályzatok határozzák meg. Ezen szabályzatokat a Bizottságok készítik elő és
terjesztik az Elnökség elé jóváhagyásra. Abban az esetben, ha a szóban forgó szabályzatot az Elnökség két
egymást követő alkalommal sem hagyja jóvá, úgy az Elnökség jogosult a kérdéses szabályzatot saját
hatáskörben megalkotni és hatályba léptetni.
(3) A Bizottságok döntési joggal rendelkeznek azokban az ügyekben, amelyeket az SZMSZ vagy az Elnökség
hatáskörükbe utal. Egyéb kérdésben véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal bírnak.
(4) A Bizottságok elnökeit és tagjait az Elnökség visszahívhatja.
(5) A Bizottságok saját tagjaikból alelnököt, alelnököket választhatnak.

121

19

V. A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TISZTSÉGVISELŐI
32.§

FŐTITKÁR

(1) Az MKOSZ hivatali szervezetének vezetője az MKOSZ-szel munkaviszonyban álló főtitkár. A főtitkárt az
elnökség határozatlan időtartamra nevezi ki.
(2) A főtitkár felett a munkáltatói jogokat az MKOSZ elnöke gyakorolja, kivéve a kinevezést és felmentést.
(3) A Főtitkár fő feladat- és hatásköre:
a) irányítja az MKOSZ Hivatalát;
b) az MKOSZ-szel munkaviszonyban álló dolgozók felett a Munka Törvénykönyve, egyéb jogviszonyban
állók esetében az arra vonatkozó jogszabály alapján gyakorolja mindazon jogokat, amelyek nem
tartoznak az Elnök vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe
c) összehangolja az elnökség és a bizottságok, valamint a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját,
biztosítja a munkafeltételeket;
d) szervezi és felügyeli az MKOSZ Bizottságainak működését.
e) szervezi a Küldöttgyűlés, az elnökség és a bizottságok határozatainak végrehajtását;
f) gondoskodik a Küldöttgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, továbbá a
határozatok nyilvántartásáról;
g) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
h) előkészíti az elnökség üléseit
i) az Elnök által meghatározott körben képviseli az MKOSZ-t, illetve felhatalmazás alapján helyettesít más
tisztségviselőket,
j) felelős az MKOSZ gazdálkodásáért.
k) aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZ-ben meghatározott körben
és mértékig;
l) figyelemmel kíséri a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével kapcsolatos jogszabályokat,
biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását.
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Küldöttközgyűlés, az alapszabály és az elnökség a
hatáskörébe utal.
n) A főtitkár a képviseleti jogosultságát az MKOSZ munkavállalóira átruházhatja.
(4) A főtitkár a tevékenységéről az Elnökségnek és az Elnöknek számol be.
VI. A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS AZ MKOSZSZEL EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK
33.§
(1) AZ MKOSZ SZERVEZETI EGYSÉGEI
a)
Megyei Szervezeti Egységek [Megyei (Fővárosi) Szövetségek]
(2) Magyarország területén megrendezett kosárlabda versenyrendszerek és egyéb versenyek szervezésére
kizárólagosan az MKOSZ jogosult. A szervezeti egységek létrehozásának a célja, hogy működjenek közre az
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MKOSZ által szervezett versenyrendszerek lebonyolításában. A szervezeti egységek ennek megfelelően a
megyei (fővárosi) szinten szervezett bajnokságok és kupák lebonyolításában működnek közre.
A jelen pontban nem rögzített versenyrendszerek szervezése és lebonyolítása az MKOSZ hatáskörébe
tartozik.
(3) Az MKOSZ szervezeti egységei, a küldöttgyűlés ellenkező határozatáig nem rendelkeznek jogi
személyiséggel.
(4) A szervezeti egységek a jelen Alapszabály és az irányadó jogszabályok keretei között a szervezeti egység
legfőbb szerve által előterjesztett és az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott ügyrend alapján működnek. A
szervezeti egységek ügyrendjeiben nem szabályozott kérdésekben, vagy azon kérdések tekintetében, ahol a
jelen Alapszabály és a szervezeti egységek ügyrendjei egymásnak ellentmondanak, a jelen Alapszabály
rendelkezései értelemszerűen az irányadóak.
(5) A szervezeti egységek kötelessége a vonatkozó jogszabályoknak, a FIBA, az MKOSZ Alapszabályának,
egyéb szabályzatainak és határozatainak betartása, betartatása, végrehajtása és végrehajtatása.
(6) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége munkaszervezetén keresztül ellenőrzi és ellenőrizteti a
szervezeti egységek működését, valamint az általa a szervezeti egységeknek juttatott anyagi támogatások
felhasználását.
(7) Abban az esetben, ha a szervezeti egység bármilyen okból kifolyólag nem vagy nem megfelelő módon látja
el a feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységet, illetve a jogszabályban, az Alapszabályban, az SZMSZben, a szervezeti egység ügyrendjében, illetve egyéb szabályzatban foglaltak szerinti működése nem
biztosított, úgy az MKOSZ Elnöksége a szervezeti egység feladatait, az általa meghatározott időtartamra
saját hatáskörébe vonhatja, vagy más szervezeti egységre ruházhatja.
(8) Az MKOSZ szervezeti egységeinek működéséhez az MKOSZ Elnöksége döntésének megfelelő összegű
támogatást biztosít.
(9) A Megyei (Fővárosi) Szervezeti Egységek Elnökei 3 tagú Amatőr Bizottságot hozhatnak létre, amely a tagjai
közül Elnököt választ. Az Amatőr Bizottság Elnöke, az őt érintő napirendi kérdések során jogosult
tanácskozási joggal részt venni az MKOSZ Elnökségi ülésein és jogosult javaslatot tenni az amatőr felnőtt
versenyrendszer felépítésére.
(10) Az MKOSZ tagszervezetei, a sportszakemberek illetve játékosok érdekvédelmi feladataik ellátására
érdekvédelmi szervezeteket hozhatnak létre, amelyeket az MKOSZ vele együttműködő partnernek ismer el,
vezetőjüket tanácskozási joggal az MKOSZ Elnökségének üléseire meghívja.
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VI.1. A SZERVEZETI EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
34.§

A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

(1) Az MKOSZ szabályzataiban foglaltak maradéktalan végrehajtása.
(2) Az MKOSZ Elnökségi határozatainak végrehajtása.
(3) A Megyei Szervezeti Egységek [Megyei (Fővárosi) Szövetségek] érdekeinek képviselete az MKOSZ
szervezeteiben.
(4) A hatáskörükbe tartozó versenyrendszer vonatkozásában a versenynaptár előkészítése.
(5) A dopping ellen történő fellépés.
(6) A Megyei Szervezeti Egységek [Megyei (Fővárosi) Szövetségek] egyéb feladatai:
a)

b)
c)
d)
35.§

ezen Alapszabály 33.§(2) pontjában számára meghatározott versenyrendszerek kiírása és
működtetése, az abban résztvevő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, a versenyek
lebonyolításával kapcsolatos díjak beszedésében való közreműködés és a versenyengedélyek
kiadása;
az MKOSZ szabályzataiban (különös tekintettel a Fegyelmi Szabályzatra és a Kosárlabdázók
nyilvántartási, igazolási, átigazolási és versenyengedély kiadási szabályzatára) meghatározott
jogkörök gyakorlása; igazolási és átigazolási ügyek ellátása.
közreműködés a sportszakemberek képzésében, továbbképzésében és minősítésében;
az MKOSZ Elnöksége által hatáskörükbe utalt egyéb feladatok ellátása.
A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE

A szervezeti egységek az MKOSZ Elnöksége által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:
SZMSZ) alapján működnek.
(1) Amennyiben az MKOSZ tagja olyan versenyrendszerben szerepel, amelyet az MKOSZ szervezeti egysége
bonyolít le, akkor a tag ennek a szervezeti egységnek a munkájában is részt vesz az adott versenykiírás
elfogadásával.
(2) Az MKOSZ tagja valamennyi olyan szervezeti egység munkájában jogosult részt venni, amely szervezeti
egység versenyrendszerébe egy vagy több csapattal nevezett, és nevezése az illetékes szervezet által
elfogadásra került.
VI.2. A MEGYEI SZERVEZETI EGYSÉGEK
[MEGYEI (FŐVÁROSI) SZÖVETSÉGEK]
36.§
(1) A Megyei Szervezeti Egységeket az MKOSZ Elnöksége által kijelölt Megyei (Fővárosi) Társadalmi Elnökségek
irányítják.
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(2) A Megyei Szervezeti Egységek vezetését és képviseletét az MKOSZ Elnöksége által kinevezett Megyei
Szervezeti Egységek ügyvezetői [Megyei (Fővárosi) Szövetségi főtitkárok] végzik, akik a Megyei Szervezeti
Egység alszámlája felett az MKOSZ SZMSZ-ében illetve Pénzkezelési Szabályzatában meghatározottak
szerint rendelkezik utalványozási joggal.
(3) A Megyei Szervezeti Egységek ügyvezetői [Megyei (Fővárosi) Szövetségi főtitkárok] munkáját az MKOSZ
Főtitkára felügyeli. A Megyei Szervezeti Egységek gazdálkodását az MKOSZ Ellenőrző Bizottsága ellenőrzi.
(4) A Megyei Szervezeti Egység jogosult a Megyei (Fővárosi) Kosárlabda Szövetség elnevezés használatára.
(5) A Megyei Szervezeti Egységek felsorolását az Alapszabály II. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Megyei (Fővárosi) Szervezeti Egységek önállóan jogosultak a saját ügyrendjük meghatározására, melyet
az MKOSZ Elnöksége hagy jóvá. Amennyiben a Megyei (Fővárosi) Szervezeti Egység ügyrendjével az MKOSZ
Elnöksége nem ért egyet, vagy azt Megyei (Fővárosi) Szervezeti Egység az MKOSZ felszólítására nem
fogadja el, úgy az MKOSZ Elnöksége jogosult a Megyei (Fővárosi) Szervezeti Egység ügyrendjének kötelező
erejű meghatározására.
37.§

AZ MKOSZ MEGYEI (FŐVÁROSI) TÁRSADALMI ELNÖKSÉGEI

(1) Az MKOSZ Elnöksége az adott megye (főváros) társadalmi és kosárlabda életének köztiszteletben álló
személyei közül kéri fel az MKOSZ Megyei (Fővárosi) Társadalmi Elnökségeinek elnökeit és tagjait. Az
MKOSZ megyei (fővárosi) tagszervezetei javaslatot tehetnek a felkért személyekre vonatkozóan.
(2) Az MKOSZ Megyei (Fővárosi) Társadalmi Elnökségei az elnökből és négy (4) tagból állnak, mandátumuk az
MKOSZ Elnökségének mandátumához igazodva négy (4) évre szól.
(3) Az elnökségek a helyi kosárlabdát támogató társadalmi testületként tevékenykednek, tagjainak
tapasztalatára támaszkodva kezdeményezéseikkel, javaslataikkal segítik a sportágat.
(4) A Megyei Szervezeti Egységek Társadalmi Elnökségeinek működését a szervezeti egységek ügyrendje
szabályozza.
(5) Az MKOSZ Megyei (Fővárosi) Társadalmi Elnökségei működésének feltételeit az MKOSZ, és az illetékes
Megyei Szervezeti Egységek biztosítják.
(6) Amennyiben a Megyei Szervezeti Egység a megyei (fővárosi) kosárlabda szövetség elnevezést használja, úgy
az MKOSZ Megyei (Fővárosi) Társadalmi Elnökségének elnöke és alelnöke a megyei kosárlabda szövetség
elnöke és alelnöke elnevezést használja.
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VII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
38.§

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

(1) Bármely összeférhetetlenségi okot annak keletkezésétől számított 1 hónapon belül meg kell szüntetni.
Amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, tisztsége automatikusan megszűnik. A tisztség
megüresedését követően, az általános szabályokban foglaltak szerinti módon haladéktalanul intézkedni kell
a tisztség betöltését illetően.
(2) Nem lehet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vezető-tisztségviselője vagy tisztségviselője az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy
évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(3) Nem lehet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vezető tisztségviselője ezen, a fenti (2)
bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója.
(4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
(5) Nem lehet az MKOSZ Elnöke illetve Elnökségi tagja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy.
VIII. A MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÉPVISELETE
39.§
(1) Az MKOSZ-t az Elnök, illetve a Főtitkár önállóan jogosult képviselni, a jelen Alapszabályban, illetve az
MKOSZ által meghatározott egyéb szabályzatokban foglalt ügykörökben. A képviseleti jogkört az Elnök vagy
Főtitkár az MKOSZ munkavállalójára, meghatározott ügyek tekintetében átruházhatja.
(2) Az MKOSZ cégjegyzése úgy történik, hogy az MKOSZ kézzel vagy géppel írt, illetve előnyomott neve alá az
Elnök vagy a Főtitkár, vagy az Elnök illetve Főtitkár által az (1) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt
munkavállaló a nevét az aláírási címpéldányban meghatározott módon, önállóan írja alá.
IX. JOGORVOSLATI RENDSZER
40.§
(1) Az MKOSZ hatáskörébe tartozó ügyekben, attól függően, hogy az eljárás az MKOSZ melyik szabályzatába
ütköző cselekmény miatt indul, I. fokon az MKOSZ Versenybizottsága, vagy az MKOSZ Fegyelmi Bizottság
jár el. A Megyei Szervezeti Egységek versenyeivel kapcsolatban első fokon – amennyiben az adott Szervezeti
Egységek tekintetében ilyen működik – azok Versenybizottsága vagy Fegyelmi Bizottsága illetékes. Az egyes
bizottságok hatáskörét és eljárásának a rendjét a bizottságoknak az Elnökség/Megyei (Fővárosi) Társadalmi
Elnökség által elfogadott szabályzatai tartalmazzák. Az I. fokon eljáró bizottság a döntését a kérelem
beérkezésétől számított 15 napon belül köteles meghozni, kivéve, ha a vonatkozó versenykiírás más
határidőről rendelkezik.
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(2) Az I. fokon eljáró bizottság az adott versenyrendszerre érvényes versenykiírásban és a vonatkozó egyéb
szabályzatokban foglaltak szerinti határozatokat hozhatja meg.
(3) Ha a vonatkozó versenykiírás másként nem rendelkezik, az I. fokon eljáró bizottság határozatával szemben,
az írásbeli határozat kézhezvételét követő 8 napon belül, a határozatban érintett személy vagy
sportszervezet fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az I. fokon eljárt bizottságnál kell benyújtani, aki azt
haladéktalanul (3 napon belül) felterjeszti az MKOSZ Elnöksége és az MKOSZ Fellebbviteli Bizottsága elé. A
II. fokú eljárást az MKOSZ Fellebbviteli Bizottsága folytatja le. A Fellebbviteli Bizottság a döntését az iratok
hozzá történő beérkezésétől számított 15 napon belül köteles meghozni.
(4) A Fellebbviteli Bizottság a következő határozatokat hozhatja:
a)
az I. fokon eljáró bizottság határozatát helyben hagyja vagy megváltoztatja.
b)
az I. fokon eljáró bizottság határozatát hatályon kívül helyezi és új eljárásra utasítja, pontosan
megjelölve a hatályon kívül helyezés okát.
(5) A Fellebbviteli Bizottság döntésével szemben, az MKOSZ szervezetén belül további fellebbezésre nincs
lehetőség, az a kihirdetéssel egyidejűleg jogerőssé válik. A Fellebbviteli Bizottság döntésével szemben az
arra jogosult személyek a Sport Állandó Választott Bíróság előtt élhetnek jogorvoslattal, a vonatkozó eljárási
szabályzatokban és jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint.
(6) Az Elnökség a Fellebbviteli Bizottság hatáskörét egyedi ügyek esetében bármikor magához vonhatja.
X. AZ MKOSZ GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
41.§

AZ MKOSZ GAZDÁLKODÁSA

(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége gazdaságilag önálló. Működése érdekében,
alaptevékenységét nem veszélyeztetve gazdasági és vállalkozói tevékenységet folytathat, de befektetési
tevékenységet nem végez.
(2) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(3) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége bevételei:
a)
a célja szerinti tevékenység bevételei: minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódik, ideértve a céltámogatást is:

tagsági díj,

rendezvény-bevétel,

magán- és jogi személyek támogatása,

az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú célra, vagy működési
költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,

a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,

a tagszervezetek által befizetett – jogszabályban, vagy az MKOSZ szabályzatában, illetve
határozatában megállapított – díj (ide értve különösen: nevezési díj, licenc díjak),

TV- és reklámbevétel,

egyéb bevétel.
b)
a vállalkozási tevékenység bevételei.
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(4) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége kiadásai:
a)
a célja szerinti tevékenység kiadásai: minden olyan kiadás, amely nem a vállalkozási tevékenységhez
kapcsolódik:

a válogatott csapatok fenntartása és szerepeltetése,

az általa rendezett versenyek szervezése, működtetése,

a tagok támogatása,

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Hivatalának működtetése,

a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,

egyéb kiadás.
b)
a vállalkozási tevékenység kiadásai.
(5) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásáért vagyonával
felel. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tagja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
tartozásáért saját vagyonával nem felel.
(6) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak
elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
(7) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.
(8) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve
hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(9) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(10) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tisztségviselőit, támogatóit, valamint ezen személyek Ptk.
szerinti közeli hozzátartozóit a Civil tv.-ben meghatározott kivételektől eltekintve cél szerinti juttatásban
nem részesítheti.
(11) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzatba
kell foglalni.
(12) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségében az aláírási, az utalványozási jogkörre vonatkozóan,
valamint a bankszámla fölötti rendelkezésről a Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb Szabályzatok
tartalmaznak részletes rendelkezéseket.
42.§

AZ MKOSZ VAGYONA

(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vagyona lehet:
a)
készpénz (bankbetét és folyószámlán levő összeg), készpénzre szóló követelés,
b)
értékpapír,
c)
ingatlan és egyéb ingó vagyon,
d)
vagyon értékű jog.
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XI. AZ MKOSZ MEGSZŰNÉSE
43.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége megszűnik, ha a Küldöttgyűlés a jelenlévők kétharmadánál
több igenlő szavazatával a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége feloszlását kimondja.
(2) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége megszűnése esetén a vagyonát - a hitelezők kielégítése után
- a Magyar Olimpiai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.
XII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
44.§
(1) Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Könyvében.
(2) A Határozatok Könyvének tartalmaznia kell a döntések tárgyát, tartalmát, hatályát és megszületésük
időpontját és a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők számarányát.
(3) Az Elnökség a testületi szervek határozatait a MKOSZ hivatalos honlapján történő megjelentetés útján hozza
nyilvánosságra.
(4) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba való betekintést a Szövetség hivatalos honlapján történő közzététellel biztosítja.
(5) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánosságát a Szövetség hivatalos honlapján keresztül biztosítja.
45.§
(1) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége nevének, jelképeinek, illetve az általa rendezett
sporteseményeknek bármilyen üzleti alapon, vagy egyéb módon történő hasznosítása kizárólag a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége Elnökségének előzetes jóváhagyása alapján történhet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaknak a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége előzetes
hozzájárulása nélkül történő hasznosítása esetén a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége kártérítést
igényelhet.
46.§
(1)

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Alapszabályának, belső szabályzatainak és határozatainak
alkalmazása szempontjából az amatőr – nem amatőr státus meghatározásánál a hatályos törvények és a
FIBA szabályozása a mérvadó.

(2) Kosárlabda játékosok átigazolásánál közvetítő (ügynök) csak a FIBA szabályzatában meghatározottak
szerint működhet közre.
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(3) Az MKOSZ a FIBA szabályzata alapján biztosítani köteles, hogy tagszervezetei, a sportolók és játékvezetők
kizárólag olyan nemzetközi versenyrendszerben vesznek részt, melyet az illetékes nemzeti szövetség és a
FIBA is elismer.
(4) A MKOSZ versenyrendszerében nem vehet részt olyan sportszervezet, mely a FIBA által nem elismert
versenyrendszerben szerepel.
(5) A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége tagjai vitáikat az Elnökség előtt kötelesek egyeztetni, amely
ezt a jogkörét az általa létrehozott Bizottságnak átadhatja. Az egyeztetés sikertelensége esetén az MKOSZ
és annak tagjai alávetik magukat a Sport Állandó Választottbíróság (a továbbiakban Választottbíróság)
illetékességének, a Választottbíróság eljárási szabályzatában foglalt ügykörök tekintetében.
47.§
AZ MKOSZ hirdetményeit és minden olyan közleményét, amelyet jogszabály, jelen Alapszabályt vagy az MKOSZ
szabályzata, illetve határozata közzétenni rendel, azt az MKOSZ hivatalos honlapjain (www.hunbasket.hu, a
www.kosarsport.hu illetve a www.mkosz.hu) kell közzé tenni.
48.§
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, továbbá a sportról szóló
2004.évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 20162018. május 1722.
Záradék:
A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 20162018.
május 1722. napján megtartott Küldöttgyűlése határozatával elfogadta.

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
Képv.: Szalay Ferenc Elnök
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I. számú melléklet
Az MKOSZ jelvénye (címere):

és
Az MKOSZ zászló:

Az MKOSZ pecsét:
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II. számú melléklet
Az MKOSZ Megyei Szervezeti Egységei (Megyei (Fővárosi) Szövetségek):


Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség



Bács Kiskun Megyei Kosárlabda Szövetség



Békés Megyei Kosárlabda Szövetség



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabda Szövetség



Budapesti Kosárlabda Szövetség



Csongrád Megyei Kosárlabda Szövetség



Fejér Megyei Kosárlabda Szövetség



Győr-Moson-Sopron Megyei Kosárlabda Szövetség



Hajdú-Bihar Megyei Kosárlabda Szövetség



Heves Megyei Kosárlabda Szövetség



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség



Komárom-Esztergom Megyei Kosárlabda Szövetség



Nógrád Megyei Kosárlabda Szövetség



Pest Megyei Kosárlabda Szövetség



Somogy Megyei Kosárlabda Szövetség



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kosárlabda Szövetség



Tolna Megyei Kosárlabda Szövetség



Vas Megyei Kosárlabda Szövetség



Veszprém Megyei Kosárlabda Szövetség



Zala Megyei Kosárlabda Szövetség
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