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1.napirendi pont:

Az MKOSZ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

– szakmai és pénzügyi beszámoló

– közhasznúsági jelentés

– az Ellenőrző Bizottság beszámolója
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Az MKOSZ SZAKMAI PROGRAMJA ÉS EREDMÉNYEI 2016-2017 

Az MKOSZ tevékenységét a 2016-2017 szezonban a „Mennyiségből minőségbe!” koncepció keretében 

kialakítandó új akadémiai akkreditációs rendszer kidolgozása, a legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő 

sportszervezetek vagyonértékű jogainak központi értékesítése, a 2017. évi felnőtt Európa-bajnokságra történő 

kvalifikációs versenyek, valamint a 3x3 válogatottak stratégiai szintre emelése határozta meg. 

A szakmai programok finanszírozásához szükséges forrásokat továbbra is a látvány-csapatsportágak társasági 

adóból történő támogatási lehetősége biztosítja. Köszönhetően a Tao támogatási rendszer változásának, mely 

bevezette a NAV-on keresztüli adó és adóelőleg felajánlás lehetőségét, jelentősen bővült a megszerezhető 

támogatások köre. Mind a kosárlabda sportszervezetek, mind az MKOSZ a korábbiakhoz képest – a hosszabbított 

támogatások megszerzésével visszamenőlegesen is – kimagasló támogatás-lehívási arányt produkáltak: 

Tao lehívási arány  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  2015-16  2016-17 

MKOSZ 95,17% 100,00% 71,61% 98,80% 98,80% 98,49% 

Sportszervezetek - ingatlannal 97,82% 95,21% 91,60% 87,65% 85,15% 49,43% 

Sportszervezetek - ingatlan nélkül 97,98% 94,42% 92,76% 89,73% 92,88% 85,76% 
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A sportszervezetek Tao támogatási keretei az arányosság megtartása érdekében a korábbi támogatási időszakok 

tapasztalatait figyelembe véve a csapatok versenyrendszerben való részvételével, a versenyengedélyek, valamint 

a sportszervezet válogatott sportolóinak számával arányos kvótarendszer alapján kerültek kialakításra a 2016-

2017-es támogatási időszakban is. Annak ellenére, hogy a kormányzat részéről korlátozási igény az adott 

támogatási időszakban nem merült fel, a működére vonatkozó támogatások jóváhagyásakor az MKOSZ továbbra 

is önmérsékletet tanúsít, és egyedül a tornatermek, sportcsarnokok építése illetve felújítása kapcsán 

engedélyezett a korábbiakhoz képest jelentősen nagyobb keretet, mivel a már említett lehívási arány növekedés 

miatt a projektek megvalósulása biztosítottnak tűnik. 
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Az MKOSZ Sportágfejlesztési Programjának részét képező főbb területek: 

I. A kosárpalánta program, illetve a hatodik éve lebonyolításra kerülő „Dobd a kosárba” (általános iskolás 

korosztály) programok folytatása és kiterjesztése 

II. Az U11-U12, központi finanszírozású versenyrendszer üzemeltetése

III. Megyei Szervezeti Egységek gazdasági és szervezeti integrációja, tevékenységének és

jogalkalmazásának fejlesztése

IV. Az Akadémiai audit értékelése, illetve az új akadémiai akkreditációs rendszer kialakítása.

V. A Nemzeti Egyetemi Főiskolai Bajnokság (MEFOB) megrendezése és további bővítése a MEFS-sel

együttműködve

VI. A 3x3 kosárlabdázás kiterjesztése, nemzeti és nemzetközi B33 és Streetball versenyek szervezése, a

3x3 Diákolimpia megszervezése az MDSZ-szel együttműködve

VII. Technikai fejlesztések

VIII. A válogatottak felkészülési körülményeinek, sportszakmai lehetőségeik optimalizálása

IX. Nemzetközi események rendezése

X. A legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek támogatása

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

A „Kosárpalánta” program (5-7 éves gyerekek) mintaprogramként Székesfehérváron került elindításra 2013-

ban olimpiai bajnokok részvételével. A programot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége finanszírozta a 

Tao támogatást felhasználva. 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. A tanterv előkészítésével párhuzamosan megvalósult a KOSÁRPALÁNTA 

programhoz tartozó akkreditált pedagógus-továbbképzés is, melynek e-learning tananyaga és kialakítása a hazai 

e-learning szakma legrangosabb éves szakmai eseményén, az eLearning Fórumon az eLearning Minőségi Díj III. 

helyezését szerezte meg. 

A 2017/2018-as szezontól a Kosárpalánta programban résztvevő csapatok részére hivatalos versenyrendszer is 

kiírásra kerül. 
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A „Dobd a kosárba!” program továbbra is az 

MKOSZ tömegesítési programjának 

zászlóshajója, a támogató cégek kedvence, mely 

az általános iskolai alsó tagozatos gyerekeket 

célozza meg! A 2016/17-es szezonban a 

program az MKOSZ stratégiai koncepciójához 

igazodva nem bővült tovább, azonos iskolai 

létszámmal, de számos újonnan bekapcsolt 

iskolával működött tovább. Megfontolandó, 

hogy a jövőben főként azon iskolák száma 

kerüljön bővítésre, ahol az intézmény 

szerződésben vállalja a közelében lévő 

kosárlabda sportszervezetekkel való szoros sportszakmai és/vagy kedvezményes teremidőre vonatkozó 

együttműködést. 

A program területi szinten kerül összefogásra a megyei utánpótlás-referensek segítségével, a megyei szövetségek 

szerepének erősítésével. 
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II. Az U11-U12 rendszer átalakítása

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…). 

A 2015/2016-os szezonban az előző időszakok rossz tapasztalatai alapján, az „Új pályán!” program 2015-ben 

elfogadott módosításainak felhatalmazásával az U11-U12 Jamboreek rendszerének átalakítása megtörtént 

annak érdekében, hogy a főként a szülők részéről gyerekekre nehezedő eredménykényszer okozta problémák 

kiküszöbölhetőek legyenek. A 2016. évben új rendszerben lebonyolított Jamboreek nagyrészt sikeresnek 

tekinthetőek, a tapasztalatok alapján a szabályzatok finomítása megtörtént. Az MKOSZ továbbra is elkötelezett 

a mellett, 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 továbbra is növekvő tendenciát mutat. 
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III. Megyei Szervezeti Egységek tevékenységének és jogalkalmazásának fejlesztése

Az előző évi Küldöttgyűlésen módosított Alapszabálynak megfelelően megtörtént a Megyei (Fővárosi) 

Szövetségek társadalmi elnökségi létszámának korrekciója, illetve a megyei szövetségek főtitkári pozíciójának 

megszűnését követően a megyei ügyvezetők kinevezése. 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.  

Számos megyei szövetség vezette be saját költségvetése terhére a versenyrendszerében működő játékvezetők 

központi kifizetését. 

Az MKOSZ Elnöksége által létrehozott 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 jelentős próbája volt a megyei szövetségek adminisztrációjának, hiszen ebben az évben először adott 

lehetőséget az Alapszabály a megyei küldöttek küldöttválasztó gyűlés keretében történő állításának. 

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 Akadémiai audit értékelése, illetve az új akadémiai akkreditációs rendszer kialakítása

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Elnöksége 2013. április 19-én tartott ülésén leállította a 

kosárlabda akadémiák akkreditációs folyamatát azzal, hogy a magyar kosárlabdázás utánpótlás-nevelésének 

átvilágítását követően (akadémiai audit) a tapasztalatok felhasználásával új kritériumrendszer kerül kialakításra. 

A Szakmai és Utánpótlás Bizottság, valamint az 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 elindult. Az akkreditációra vonatkozó adatszolgáltatás 

és kapcsolattartás az audithoz hasonlóan egy on-line rendszeren keresztül történik majd, melynek fejlesztése 

folyamatban van, azonban annak érdekében, hogy a folyamat további késedelmet ne szenvedjen, az 
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adatszolgáltatás első lépcsője az on-line rendszer adatstruktúrájához igazított első adatbekérő MS Excel táblával 

is teljesíthető. 

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! 

Az akkreditációs folyamatot főként az auditban közreműködő sportszakemberek végzik! 

V. Egyetemi bajnokságok működésének összehangolása a szövetség által kiírt bajnokságokkal 

Az MKOSZ és a MEFS együttműködése példa nélkül álló Magyarországon. A 

Nemzeti Egyetemi Bajnokság igazi sikertörténet, mely néhány év alatt szinte a 

semmiből jól szervezett, stabil országos bajnoksággá vált, melynek végső 

szakaszának megrendezéséért évről-évre városok versengenek. 

Az egyetemi sport fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseinek elismeréseként 

Szalay Ferenc elnök és Bodnár Péter főtitkár a „MEFS Hajós Alfréd Aranyplakettje az Egyetemi - Főiskolai 

Sportért Díj” kitüntetésben részesült, melyet Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár adott át a 

díjazottaknak. 

2016-ban Debrecen kiváló házigazdája volt a Négyes Döntőknek, melyet a férfiaknál a DEAC csapata nyert meg, 

míg a nőknél a Testnevelési Egyetem bizonyult a legjobbnak. 

A 2016/2017-es szezon az eddigieknél is nagyobb figyelmet kapott a résztvevő intézményekben, hiszen minden 

helyszínen legalább egy mérkőzésen az egyetem rektora végezte el a kezdő feldobást! 

VI. Nemzeti és nemzetközi B33 és Streetball versenyek szervezése

A 3x3 szakágra továbbra is kiemelt területként tekint az MKOSZ. A korábbi évek 

befektetései a 2016. évben jelentős sikereket hoztak Magyarország számára.  

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. 
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B33 sorozatok 

 

A 3x3 hazai kosárlabda élet 2 szervező által szervezett versenyeket - a tömegsport képviselő Streetball 

bajnokságot és versenysport képviselő B33 sorozatokat - foglalja magába. Ezt egészíti ki a szeptemberi most már 

hagyományos nevezhető Kosárlabdázás Napja, ahol a Streetball bajnokság döntője és B33 Országos Kupák 

kerülnek megrendezésre a Városligeti Műjégpálya területén.  

 

A 2016- ban  már a felnőtt 3x3 csapatok is csatlakoztak az U18-as csapatok mellé és így elmondható, hogy a 

3x3-ban mindkét nemben és korosztályban a világ élmezőnyéhez tartozunk. A legnagyobb sikert a női válogatott 

Európa Bajnoki győzelme jelenti. Külön öröm, hogy a nagyon erős mezőnyben a férfi válogatott is sikereket 

mutathat fel a 3x3 World Tour Master sorozatba kerülésével és világbajnoki 7 helyezésével. 

 

Eredmények 

 EB helyezés VB helyezés 

U18 Női 2 6 

U18 Férfi 5 15 

Felnőtt Női 1 6 

Felnőtt Férfi - 7 

 

Az válogatott csapatok sikerei nagyban köszönhető annak, hogy a 3x3 kosárlabdát a szövetség szakággá 

minősítette és így megteremtődött az alapos szakmai munka szervezeti háttere is.  

 

A csapatok jó szereplésének, az aktív 3x3 kosárlabda életnek (B33 DIÁKOLIMPIA, B33 Egyetemi Bajnokság, 

Kenguru Kupa) köszönhetően az U18-as csapatok kvótát szereztek a világbajnokságra és a felnőtt női válogatott 

is ott lesz a világbajnokságon. Az Európa bajnokság döntőjére kvalifiációs tornákon lehet kivívni a szereplést.  

 

A szövetség további szerepelt vállalt a a szakág fejődésében azzal, hogy a FIBa által indított az olimpiai 

felkészülést támogató program FAST TRACK egyik regionális központja lesz Szolnoki bázissal.  

 

Összegezve a 2016 szintén jelentős fejlődést hozott a 3x3 kosárlabda életben elsősorban a korábbi évek 

munkájának eredményeinek köszönhetően. 

 

A B33 sorozat foglalja magába a szakág  

 Diákolimpia versenyeit, 

 Egyetemi és Főiskolai Bajnokságát,  

 a válogatottak felkészülési versenyeit, 

 a 3x3 World Tour Masters sorozathoz kapcsolódó pénzdíjas B33 TOUR sorozatot, valamint 

 a debreceni 3x3 World Tour Masters tornára kvalifikáló tornákat. 

 

B33 DIÁKOLIMPIA, 2016. január - május 

A B33 kosárlabda versenyek a DIÁKOLIMPIA sorozat legsikeresebb tornái, mind szakmai, mind részvételi 

szempontból.  
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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, 2016. április - június 

A sorozatban 18 férfi és 16 női egyetemi csapat szerepelt. A kupa rendszerű lebonyolításban a 2 selejtező 

fordulóban elért eredményeik alapján a legjobb nyolc csapat jutott júniusi döntőbe. A győztes csapatokból 

szakvezetők által kialakított válogatottak képviselték Magyarországot az Egyetemi és Főiskolás 

Világbajnokságon. 

A bajnokságon az U18 válogatott keret tagjaiból kialakított csapatok szerepeltek, ami jól szolgálta 

felkészülésüket  

 

B33 TOUR 2016 

A sorozat 4 helyszínén (3 selejtező és döntő) összesen 150 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. A 

sorozat döntőjét a magyar férfi válogatott kivívta a játszotta 3x3 World Tour Masters prágai állomásán való 

szereplésre és ezzel belépett a férfi csapatok ELITE mezőnyébe.  

 

A 3x3 kosárlabdázást 2015-től önálló szakágként kezeli az MKOSZ, 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, 

Vitez, Novi Sad) 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 a felnőtt férfi csapatok nemzetközi tornákon való sikeres részvétele. 

 

A Streetball 2016. évi sorozata:  

 

Az OTP Junior adidas Streetball Challenge 2016-ban is tíz állomáson került megrendezésre, s a nagy érdeklődés 

ismét bizonyossá tette, hogy a streetball a huszonnegyedik 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. Így is két új helyszín 

csatlakozott versenysorozatunkhoz Veszprém és Hódmezővásárhely személyében. 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. 
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2016-os streetball 

helyszínek Időpont 

Helyszín Csapatok 

száma 

Játékosok 

száma 

Nézők becsült 

száma 

2016. május 21.  Kőbánya  92 csapat  368 fő  3800 fő  

2016. június 11.  Veszprém  39 csapat  156 fő  2000 fő  

2016. június 19.  Békéscsaba  69 csapat  276 fő  1900 fő  

2016. június 25.  Oroszlány  79 csapat  316 fő  2000 fő  

2016. július 23.  Zánka  63 csapat  252 fő  1200 fő  

2016. augusztus 13.  Körmend  56 csapat  224 fő  3000 fő  

2016. szeptember 03.  Hódmezővásárhely  55 csapat  220 fő  1900 fő  

2016. szeptember 11.  Nyíregyháza  50 csapat  200 fő  2800 fő  

2016. szeptember 17.  Kecskemét  37 csapat  148 fő  3000 fő  

2016. szeptember 24.  Budapest  301 csapat  1204 fő  10000 fő  

Összesen   837 csapat 3348 fő  31 600 fő  

 

A Streetball huszonnegyedik évada méltó felvezetése volt rendezvény idén esedékes 25 éves jubileumának. 

Magyarország a klasszikus 5-5 kosárlabda mellett 3X3-ban is jelentős nemzetközi sikereket ért el idén, amiben a 

Streetball rendezvények közvetlenül és közvetetten is részt vállalt, a játék ily széleskörű népszerűsítésével és 

megismertetésével.  

A résztvevők száma, a nézőszám, a szervezettség, és a regionális lefedettség alapján idén is a szabadidősport 

rendezvények kiemelkedő eseményének számított a Streetball Challenge. Jó volt látni a rendezvényeken, hogy a 

szülők, nagyszülők a gyerekeikkel, unokáikkal-, az ép sportolók a fogyatékkal élőkkel-, a magyar kosarasok a 

határon túlról érkezőkkel együtt élvezik a streetball- és a mozgás örömét. 

 

VII. A kosárlabda sportág adminisztrációjának és technikai feltételrendszerének modernizálása 

 

2016-ban számos megyei szövetség kezdte élesben is 

használni a korábban MKOSZ megbízásából fejlesztett 

Digitális Jegyzőkönyvet. Az iOS rendszeren futó alkalmazás 

előzetes regisztrációt követően minden, az MKOSZ 

versenyrendszerében lebonyolításra kerülő mérkőzésen 

használható, a sportolói adatokat közvetlenül az MKOSZ 

adatbázisaiból, nyilvántartási rendszeréből nyeri, minimálisra 

csökkentve az adminisztrációs hiba lehetőségét. A mérkőzést 

követően az MKOSZ honlapján a mérkőzés eredményén túl az 

események filmlista formájában is megjelennek, illetve a korábban komoly értékelési feladatot jelentő dobólisták 

is azonnal elérhetőek lesznek a jegyzőkönyv hiteles PDF formátumú másolatával együtt. Törekszünk rá, hogy a 

jövőben évről évre kiterjesszük a rendszer használatát minden olyan mérkőzésre, ahol nem vezetnek on-line 

statisztikát. 
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A székesfehérvári Alba Regia Sportcentrumban kifejlesztett, videobíróként is 

használható, kosárlabda mérkőzések online megtekintését helyszíni emberi 

beavatkozás nélkül biztosító rendszer elkészült, a terveknek megfelelően a 

kamerarendszerek és szerverek telepítése az NB I. A csoportban szereplő 

sportszervezetek csarnokaiban 2016 őszén megkezdődött. A rendszer várhatóan 

bizonyos helyszíneken már a férfi play-offban, teljes egészében pedig 2017. június 

30-ig válik teljes funkcionalitással működőképessé. 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…) 

 

 

Elkészült az MKOSZ honlapján található adatokat, élő statisztikákat mobil 

készüléken is optimálisan megjelenítő alkalmazás mind iOS, mind Android 

rendszerre. A visszajelzések és felmerülő igények alapján az applikáció 

folyamatosan fejlesztésre kerül. 

 

 

 

Az MKOSZ továbbra is elkötelezett a sportszervezetek és a munkaszervezet feladatainak elvégzését támogató 

rendszerek fejlesztése mellett: 

- a központi, online nevezési rendszer a gördülékenyebb működés érdekében új motort kapott, 

- tovább bővült az MKOSZ központi szakmai anyagát tartalmazó fizikai képességfejlesztéssel 

kapcsolatos, valamint technikai–taktikai on-line rendszer, mely a sportolók felméréseinek eredményeitől 

az edzéstervek tárolásán át az MKOSZ központi szakmai programjainak közzétételére is alkalmas. 

- lefejlesztésre került az MKOSZ részére fizetendő díjak bankkártyával történő kiegyenlítésének 

lehetősége, 

- a törvényi változásoknak megfelelően frissítésre és fejlesztésre kerültek a Tao támogatással 

kapcsolatban beadott sportfejlesztési programokat kezelő rendszerek, illetve 2016-ban kialakításra 

került a 24/A szerinti támogatásokkal kapcsolatban a NAV-val összeköttetést biztosító interfész. 

- elkészült a megyei szövetségek központi játékvezető kifizetést nyilvántartó és lebonyolító informatikai 

rendszere. 
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VIII. Válogatottak 

Válogatottjaink 2016. évben az alábbi eredményeket érték el:  

Férfi Felnőtt Válogatott 

A Férfi Felnőtt Válogatott 2016-ban az alábbi felkészülési mérkőzéseken vett részt: 

 

2016. augusztus 5-7. Montenegró-Magyarország felkészülési mérkőzések  Szerbia 

2016. augusztus 12-14. Nemzetközi Torna     Kolozsvár  

2016. augusztus 19-21. Nemzetközi Torna      Portugália 

2016. augusztus 24. Magyarország-Ausztria felkészülési mérkőzés  Kecskemét 

 

2016-ban a magyar válogatott Eb-selejtezőn vett részt az EuroBasket 2017-re való kijutásért, így a „G” 

csoportban Macedónia, Nagy-Britannia és Luxemburg ellen játszott: 

2016. augusztus 31. HUN-GBR 96-77 

2016. szeptember 3. HUN-LUX 89-64 

2016. szeptember 7. MKD-HUN 66-76 

2016. szeptember 10. GBR-HUN 80-88 

2016. szeptember 14. LUX-HUN 65-68 

2016. szeptember 17. HUN-MKD 63-61 

 

A férfi felnőtt válogatott veretlenül, csoportelsőként jutott ki a 2017-es EB döntőre. 

 

Női Felnőtt Válogatott 

A csapat felkészülési mérkőzései 2016-ban: 

2016. május 28-29. Magyarország-Ukrajna 2 felkészülési mérkőzés 

2016. június 3-4. Magyarország-Lengyelország 2 felkészülési mérkőzés 

2016. június 10-12. Nemzetközi Felkészülési Torna (Csehország) 

 

EB selejtező mérkőzések 2016-ban: 

2016. november 19. Magyarország-Portugália 68-44 

2016. november 23. Szlovákia-Magyarország 49-68 

A női felnőtt válogatott kijutott a 2017-es csehországi EB Döntőre. 

 

  

17



Utánpótlás válogatottak 

 

U20 Férfi Európa-bajnokság Div. A 

Dátum: 2016. július 16-24. 

Helyszín: Helsinki, Finnország  

Magyarország a 16. helyen végzett és 2017-ben a B divízióban indulhat. 

 

U20 Női Európa-bajnokság Div. B 

Dátum: 2016. július 9-17. 

Helyszín: Podgorica, Montenegro  

Magyarország a 3. helyen végzett és 2017-ben az A divízióban indulhat. 

 

U18 Férfi Európa-bajnokság Div. B 

Dátum: 2016. július 29-aug. 7. 

Helyszín: Skopje, Macedónia 

Magyarország a 4. helyen végzett és továbbra is a B divízióban indulhat. 

 

U18 Női Európa-bajnokság Div. A 

Dátum: 2016. július 23-31. 

Helyszín: Sopron, Magyarország 

Magyarország az 5. helyen végzett, bejutott a 2017-es Világbajnokságra, és továbbra is az A divízióban indulhat. 

 

U16 Férfi Európa-bajnokság Div. B 

Dátum: 2016. augusztus 11-20. 

Helyszín: Sofia, Bulgária 

Magyarország a 13. helyen végzett és továbbra is a B divízióban indulhat. 

 

U16 Női Európa-bajnokság Div. A 

Dátum: 2016. augusztus 6-14. 

Helyszín: Udine, Olaszország 

Magyarország a 12. helyen végzett és továbbra is az A divízióban indulhat. 
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3x3 válogatottak 

 

2016 FIBA 3x3 Világbajnokság 

Dátum: 2016. október 11-15. 

Helyszín: Guangzhou, Kína 

 

A 3x3 női felnőtt válogatott a 6. helyen végzett. 

A 3x3 férfi felnőtt válogatott a 7. helyen végzett. 

 

 2016 FIBA 3x3 Európa-bajnokság 

Dátum: 2016. szeptember 2-4. 

Helyszín: Bukarest, Románia 

 

A 3x3 női felnőtt válogatott az 1. helyen végzett. 

 

3x3 Női Egyetemi Világbajnokság  

Dátum: 2016. november 21-24. 

Helyszín: Xiamen, Kína 

 

Magyarország a 3. helyen végzett. 

 

2016 FIBA 3x3 U18 Világbajnokság 

Dátum: 2016. június 1-5. 

Helyszín: Astana, Kazahsztán 

 

Az U18 3x3 női válogatott a 6. helyen végzett. 

Az U18 3x3 férfi válogatott a 15. helyen végzett. 

 

2016 FIBA 3x3 U18 Európa-bajnokság 

Dátum: 2016. szeptember 9-11. 

Helyszín: Debrecen, Magyarország 

 

Az U18 3x3 női válogatott a 2. helyen végzett. 

Az U18 3x3 férfi válogatott az 5. helyen végzett. 

  

19



A felnőtt válogatottak nemzetközi eseményei 2017-ben: 

 

Férfi felnőtt válogatott 2017. aug.31-szept.17.  EuroBasket 2017  Kolozsvár, Románia 

Női felnőtt válogatott 2017. június 16-25. EuroBasket Women 2017  Hradec Kralové, 

Csehország 

Női felnőtt 3x3 válogatott  2017. június 17-21.  FIBA 3x3 Világbajnokság  Nantes, Franciaország 

Férfi felnőtt 3x3 válogatott 2017. június 23-24.  FIBA 3x3 EB selejtező 2017 Poitiers, Franciaország 

Női felnőtt 3x3 válogatott  2017. június 24-25.  FIBA 3x3 EB selejtező 2017 Andorra  

továbbjutás esetén: 

Felnőtt 3x3 válogatottak  2017. július 7-8-9.  FIBA 3x3 Európa-bajnokság Amsterdam (NED) 

Kerekesszékes válogatott  2017. július 25-28.  Kerekesszékes EB „C” divízió Brno, Csehország 

 

Az utánpótlás válogatottak a 2017-ben az alábbi FIBA eseményeken vesznek részt: 

 

U23  Leány, Fiú 2017. augusztus 19-30. 29. Nyári Universiade Taipei, Taiwan 

U23   2017. július 16-23. Egyetemi EB  Miskolc, Magyarország 

U20 Fiú  2017. július 14-23. EB B Divízió  Oradea, Románia 

U20  Leány 2017. július 8-16. EB A Divízió  Matosinhos, Portugália 

U19  Leány 2017. július 22-30.  VB   Udine, Olaszország 

U18  Fiú 2017. július 28- aug. 6. EB B Divízió  Tallin, Észtország 

U18  Leány 2017. augusztus 5-13. EB A Divízió  Sopron, Magyarország 

U16  Fiú 2017. augusztus 10-19. EB B Divízió  Szófia, Bulgária 

U16  Leány 2017. augusztus 4-12. EB A Divízió  Bourges, Franciaország 

U18  Leány, Fiú 2017. június 28-júl. 2. 3x3 U18 Világbajnokság Chengdu, Kína 

U18  Leány, Fiú 2017. augusztus 5-6. 3x3 U18 EB selejtező Szolnok, Magyarország 

U18  Leány, Fiú 2017. szeptember 2-3. 3x3 U18 EB  Debrecen, Mo. 

U16  Leány 2017. július 24-29. EYOF   Győr, Magyarország 
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Az MKOSZ 2014/15-ös sportfejlesztési programjának részeként, annak 

meghosszabbításaként valósult meg az MKOSZ Edzőcsarnokának 

építése. A csarnok fejlesztésének második ütemében került beépítésre 

a légkondicionáló és páraszabályozó készülék, illetve 2017-ben a 

füstelvezető és szellőztető rendszer fejlesztésével a befogadóképesség 

700 főre emelkedik. Terveink szerint még 2017-ben a rekreációt és 

regenerációt elősegítő wellness részleggel bővül az edzőközpont, illetve csatoltan megépül a 90 négyzetméteres 

kosárlabda múzeum épülete is. 

 

IX. Nemzetközi események rendezése 

A nemzetközi események rendezése az egyik legalkalmasabb eszköz az MKOSZ nemzetközi sportdiplomáciai 

kapcsolatainak erősítése és érdekérvényesítésének fejlesztése kapcsán! 

 

Sopronban, 2016. július 23-31-ig került megrendezésre 

kiváló színvonalon az „A” divíziós U18 Női Európa-

bajnokság. Válogatottunk – a remek szervezésnek is 

köszönhetően – a 2017. évi U19-es Világbajnoki 

kvalifikációt érő 5. helyen végzett. 

 

 

2016. július 16-17-én Szolnok városa adhatott otthont a 3x3 U18 EB 

egyik selejtező tornájának. 18 ország 24 csapatának mérkőzéseit 

Szolnokon a Tiszai hajósok terén felépített arénában rendezték volna, 

azonban a hirtelen jött viharos időjárás miatt az esemény a tiszaligeti 

sportcsarnokban került lebonyolításra, közmegelégedésre. 

 

 

Nagy szakmai sikert hoztak a Debrecenben szervezett 3x3 események. A 

Nagytemplom előtti téren 2016. szeptember 7-én és 8-án a világ legjobb 

férfi 3x3-as kosárlabdázói versenyeztek az úgynevezett World Tour 

keretében, míg szeptember 9. és 11. között Európa legjobb 18 éven aluli 

fiú és lány 3x3-as kosárlabdázói küzdöttek a kontinensbajnoki címért. A 

magyar 3x3 U18 női válogatott ezüstérmet szerzett az EB-n. 
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X. Legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek támogatása 

 

Az MKOSZ az elmúlt évekhez képest még jelentősebb mértékű támogatást nyújtott a legfelsőbb bajnoki 

osztályban szereplő sportszervezetek részére. 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 2016. 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 

48.000.000,- 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 az MKOSZ a 

Szerencsejáték Zrt-vel kötött szerződésének köszönhetően sikerült megoldani, így a 2016/2017-es szezonban 1 

milliárd Ft + ÁFA összeg került elosztásra a legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek között. 

167 MFt (MKOSZ támogatás )+40 MFt + ÁFA (TV jogdíj) + 1 000 MFt + ÁFA (SzRt) = bruttó 1 487 MFt 
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BESZÁMOLÓ AZ AMATŐR BIZOTTSÁG 2016. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

 

 

1./ Szervezeti működés: 

 

Az AB az MKOSZ főtitkára által jóváhagyott éves munkaterv szerint tevékenykedik. 2016 évben hat alkalommal ülésezett, 

különböző helyszíneken, melyek során a meghívókban megküldött napirendek kerültek megtárgyalásra. Az AB üléseinek 

állandó meghívottja az MKOSZ főtitkára. 

 

Az AB rendszeresen részt vesz a megyei kosárlabda szövetségek elnökségi ülésein, ahol segíti, támogatja az elnökségek 

munkáját, felhívja a figyelmet a hiányosságokra, javaslatokat fogalmaz meg a megyei kosárlabda szövetségek működésével 

kapcsolatban. 

 

Az AB koordinálja mindazokat a feladatokat, melyek az MKOSZ részéről feladatként a megyék felé megfogalmazódnak, 

segíti, szervezi ezek végrehajtását. 

 

Megyei (Fővárosi) Kosárlabda Szövetségek 2016. december 31-ig végrehajtották az ÜGYRENDJÜK módosítását, a 

döntéshozói/vezetői (elnök, elnökségi tagok) és végrehajtói (ügyvezető, bizottsági elnökök és tagok) kompetenciák 

szétválasztását az MKOSZ 2016. évi küldöttgyűlésén elfogadott (módosított) Alapszabály illetve az úgynevezett 

„összeférhetetlenségi szabály”-nak megfelelően. A megyei KSZ-ek elnökségei egységesen 5 tagúak. A szervezeti 

egységeknél az eddigi főtitkár megnevezés ügyvezetőre módosult. 

 

 

2./ Elvégzett feladatok: 

 

Az AB minden évben kiemelt feladatként kezeli a B33 Diákolimpia megszervezését, a megyei szervezetek 2016-ban is kiváló 

munkát végeztek, hiszen példátlanul sikeresnek mondható a mintegy 700 csapat részvétele a rendezvényen. Elfogultság 

nélkül állítható, hogy a B33 Diákolimpia az MDSZ és az MKOSZ legsikeresebb közös rendezvénye, magasan felülmúlja az 5-

5 elleni kosárlabda népszerűségét.  

 

A hagyományos őszi idénynyitó megyei értekezlet új formában zajlott le. A plenáris előadások után szakterületenkénti 

workshopok kerültek megrendezésre, ahol kiscsoportokban interaktív formában kerültek napirendre mindazok a javaslatok, 

problémák, melyekkel a megyei munkatársak tevékenységük közben találkoznak. A visszajelzések szerint ez a lebonyolítási 

forma jóval hatékonyabb az eddiginél, így az AB a jövőben is ezt a lebonyolítási rendet választja. 

 

Az MKOSZ edzőközpontjában került megszervezésre az AB révén három új informatikai rendszer bevezetésének oktatása, 

tesztelése. 

Régi terv vált valóra azzal az alkalmazással, mely segítségével minimális adminisztrációval kerülhet sor a mérkőzések 

közreműködőinek központi kifizetésére. Négy megye vállalta a tesztelési folyamatot, azzal, hogy a szeptemberben induló 

bajnokságok esetében már valamennyi megye és a főváros belép a központi elszámolásba. Visszatekintve az őszi idényre 
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megállapítható, hogy a rendszer a kezdeti problémák javítása után jól működik, jelentős adminisztrációs terhet levéve mind 

a megyei mind pedig az MKOSZ munkatársai válláról. 

A központi kifizetést segítő rendszer előhozta a közreműködői regisztrációs rendszert nem komolyan vevő sporttársak egyéni 

problémáit is, ezt a jövőben kiemelt odafigyeléssel kell kezelni. 

Ugyancsak elindult az új számlázó rendszer. Gyakorlati változás a régihez képest csak annyi, hogy más informatikai 

környezetben kell dolgozni az alkalmazással. 

Forradalmi változást jelent a dokumentumkezelő rendszer bevezetése. Egyelőre a megyékre csak a pénzügyi bizonylatok 

regisztrációja hárul, de idővel valamennyi dokumentum is bekerül az adatbázisba. 

Az AB kezdeményezésére már nemcsak a játékvezető képzés kerül megyei hatáskörbe, hanem az asztalszemélyzet oktatás 

is. Elkészült egy központi tematika, mely szerint zajlanak a képzések. Az MKOSZ Technikai Bizottságának szakmai 

felügyelete mellet kerülnek kiválasztásra a megyei oktatók. 

 

Az AB folyamatosan bővíti nagy sikerrel alkalmazott központi dokumentumtárát, melyben valamennyi, a napi munkához 

szükséges, dokumentum megtalálható. Folyamatosan fejlődik az a pénzügyi analitikai segédtáblázat, amelyet az MKOSZ 

pénzügyi munkatársa hónapról-hónapra frissít, ezzel segítve a megyékben folyó pénzgazdálkodás nyomon követését. 

 

 

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 2016 évben rá háruló feladatokat maradéktalanul teljesítette, a szervezeti 

egységek részéről történő elfogadottsága tovább nőtt, támogatási, javaslattételi és szervezési tevékenysége egyértelműen 

hatékonynak tekinthető. 

 

 

 

 

Pécs, 2017.04.06. 

 

 

 

        Várhalmi Zsolt sk. 

        MKOSZ AB elnök 
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Az MKOSZ Etikai Bizottság 2016. évi beszámolója 

 

„A fair play szellemisége, kell, hogy áthassa a kosárlabda minden érintettjének gondolkodását és cselekedetét.” 

        (MKOSZ Etikai Kódex 2015.) 

 

Az Etikai Bizottság célja:  

a kosárlabda sportágban a Fair play szellemiségének érvényre juttatása, az etikai normák ismeretének átadása, alkalmazásának 

szorgalmazása a sportág minden szereplője számára. 

Az Etikai Bizottság feladata:  

 a célok megvalósítása érdekében állást foglal a sportág erkölcsi és etikai kérdéseiben, és erről saját hatáskörében határozatot hoz, 

karbantartja az etikai kódexet 

Az Etikai Bizottság 2016-ban elvégzett munkája: 

Az Etikai Bizottság február 26-i dátummal elkészítette a 2016. évi munkatervet, mely tartalmazza a bizottsági ülések 

tervezett időpontjait, az Etikai Kódex, szaketikai mellékletek bővítésének ütemezését, a kapcsolattartást és együttműködést más 

bizottságokkal és az etikai normák terjesztésének lehetőségeit.  

A munkaterv iránymutató volt a felsorolt feladatok végrehajtásában, azonban a bizottság jellegéből adódóan az év közben 

felmerülő és nem tervezett ügyeket is rendeznie kellett.  

A bizottság három alkalommal tartott ülést 

2016. március 2. 

2016. június 3. 

2016. november 20. 

Hosszú előkészítő munka után a bizottság a 2016. június 3-i értekezletén véglegesítette az Edzők etikája szaketikai kódex 

tartalmát, amely az MKOSZ Etikai Kódex mellékleteként az etikai normák betartására ad iránymutatást a edzők munkájához. Az MKOSZ 

elnöksége elfogadta a szaketikai kódexet, mely az MKOSZ Etikai Kódex melléleteként szerepel.  A melléklet a Szakmai és Utánpótlás 

Bizottsággal együttműködve, annak javaslatait felhasználva valósult meg.  

Az Etikai Bizottság nyitott az MKOSZ egyéb bizottságaival való kapcsolatra . Például 2016. február 14-én Székesfehérváron 

a 2015/16. évi bajnokság play off előtti játékvezetői továbbképzésen Dr. Villányi Antal az Etikai Bizottság elnöke tartott tájékoztatót 

az etikáról és a játékvezetőket érintő etikai normákról.   
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2016-ban mindössze egy etikai panasz érkezett Bodnár Péter főtitkár úrhoz. A bizottság alapos vizsgálatot folytatott 

Atomerőmű - KSC Szekszárd ügyvezető elnök által benyújtott panaszlevél ügyében, megállapította, hogy a bepanaszolt Szabó István 

Aluinvent-DVTK Miskolc egyesület technikai vezetője a szekszárdi egyesülettel, játékosaival, edzőivel szembeni lejárató, szakmai 

munkájukat leminősítő médiakampánnyal negatív közhangulatot teremtett, de határozatot igénylő etikai normasértést nem követett 

el. 

 

2016. november 20-i ülésen napirendi pontként szerepelt  „A Játékosok Etikája” szaketikai kódex elkészítésének ajánlása, 

ütemezése. Ebben készségesen együttműködött az MKOSZ pszichológusa Pankár Tibor. 

 

2016. december 5-én az Utanpotlassport.hu szervezte az „Egy nap az utánpótlásért” országos konferenciát. Az eseményt 

„Fair Play az utánpótlás sportban” címmel rendezte, melyen két Etikai Bizottsági tag is részt vett.   A legtöbb előadásban 

hangsúlyt kapott az etika, mint a sportolói magatartást alapjaiban meghatározó tudományterület. A konferencián Bodnár Péter főtitkár 

úr előadásának címe a „Kikövetelt fair play?” volt. Mondanivalóját az alábbi témakörök köré csoportosította: 

- Mit tehetnek a szövetségek a fair play érvényesüléséért? 

- Van-e jelentősége a sportági Etikai Kódexnek, betarthatók-e az abban foglaltak? 

- Utánpótláskorban mennyire jellemző a sportszerűség, vagy éppen annak semmibevétele? 

- Mi a játékvezetők, versenybírók szerepe, felelőssége ez ügyben? 

Az elhangzottak nagy hatással voltak a jelenlevőkre.  Örültünk annak, hogy a legmagasabb szinten tartják legfontosabbnak az etikát 

mint a cselekvést befolyásoló tényezőt.  Természetesen a bizottság résztvevői a munkájuk során felhasználják az előadáson a 

tudományosan megalapozott gondolatokat.   

Bár az MKOSZ igyekszik a lehetőségeket felhasználva megakadályozni  az etikátlan erkölcstelen megnyilvánulásokat,   

különösen az utánpótlás korosztályokra. Sajnálatos, hogy még sok a  nagyon sok etikátlan edzői, különösen sok elfogadhatatlan 

szülői megnyilvánulás vétett az etikai normák ellen.  

A bizottság elkötelezett abban, hogy a fair play szemlélet érvényesüljön mind a pályán, mind azon kívül is, mert a fair play 

nem alternatíva, hanem evidencia minden érintett számára.   

  

Zalaegerszeg, 2017. április. 7. 

 

              

              

   Dr. Villányi Antal 

                     Etikai Bizottság  

                                                                                                               elnök 
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BESZÁMOLÓ A SZAKMAI ÉS UTÁNPÓTLÁS BIZOTTSÁG 2016/2017 

ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

Az MKOSZ Közgyűlésének és Elnökségének felhatalmazása alapján a szakma egységes működési és irányítási rendszere az alábbi 

testületen keresztül valósul meg: 

 

A bizottság megnevezése: Szakmai és Utánpótlás Bizottság (rövidítve: SZUB) 

A Szakmai és Utánpótlás Bizottság vezetőjének megnevezése: SZUB elnök. 

A Szakmai és Utánpótlás Bizottság létszáma elnökkel együtt: 5 fő. 

 

A Szakmai és Utánpótlás Bizottság alatt hét tagú Utánpótlás albizottság működik. 

Az Utánpótlás albizottság vezetőjének megnevezése: Utánpótlás albizottság 

vezető 

 

A bizottsági tagok kiválasztása az alábbi szempontok alapján történt: 

 

- sportszakmai végzettség 

- elismertség a sportágban (játékosként, edzőként, sportvezetőként) 

- stratégiai gondolkodás 

- aktivitás 

- női, férfi szakág reprezentáltsága 

- területi reprezentáltság 

 

Az MKOSZ Elnöksége 2015. augusztus 19-én megtartott elnökségi ülésén nevezte ki a Szakmai és Utánpótlás Bizottság 

(SZUB) elnökét és tagjait és jóváhagyta a bizottság működési rendjét. 

 

Ennek alapján: 

 

  A SZUB elnöke: Mészáros Lajos szakedző, mesteredző 

A SZUB tagjai: Ivkovicné, Béres Tímea szakedző, Balogh Judit szakedző, Zsoldos András szakedző, Pór Péter sportedző 

 

A Szakmai és Utánpótlás Bizottság 2015. augusztus 31-én megtartott alakuló ülésén hozta létre saját Utánpótlás 

albizottságát és megszavazta annak személyi összetételét is az alábbiak szerint: 

 

Az Utánpótlás albizottság vezetője: Székely Norbert szakedző 

Az Utánpótlás albizottság tagjai: Tursicsné, Iván Krisztina szakedző, Mészárosné, Kovács Andrea szakedző, Mészáros 

Zalán szakedző, Rezák László szakedző, Váradi Attila sportedző, Saeed Armaghani sportedző. 
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Saeed Armaghani 2016 őszén, megváltozott élethelyzete miatt lemondott az Utánpótlás albizottságban betöltött 

tagságáról. 

2016/2017-ben a Szakmai és Utánpótlás Bizottság hét, az Utánpótlás albizottság három, míg a különböző feladatok 

végrehajtására alakult munkacsoportok nyolc 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 m i n d e n  esetben Dömötör Renáta vezette. A bizottsági és a munkacsoporti ülésekről 

három esetben összesen 1-1 fő hiányzott, igazoltan. 

 

Az MKOSZ stratégiai szakmai programja alapján a SZUB, az Utánpótlás albizottság és a munkacsoportok az alább 

felsorolt témákkal foglalkoztak és a döntést kívánó helyzetekben tettek javaslatot az MKOSZ elnöksége felé. 

 

Közvetlen szövetségi utánpótlás szakmai programok 

 

1. Kosárpalánta program 

2. Dobd a kosárba program 

3. Kenguru és Gyermek Kupa, Jamboree 

4. Sport XXI. program, kiválasztó-képző program 

5. Olimpiai Reménységek Versenye (ORV) 

6. Héraklész program (U16, U18, U20 válogatottak, 3x3-as U18 válogatottak) 

7. EYOF 2017 

 

Közvetett szövetségi utánpótlás szakmai programok 

 

1. Akadémiai program, akadémiai követelményrendszer 

2. Képességfejlesztő program (edzéstervezés, fizikai, technikai és taktikai képességfejlesztés) 

3. Kiemelt tehetség program 

 

Felnőtt válogatottak szakmai programjai 

 

1. Női felnőtt válogatott 

2. Férfi felnőtt válogatott 

3. Női 3x3-as felnőtt válogatott 

4. Férfi 3x3-as felnőtt válogatott 

5. Női UNIVERSIADE válogatott 

 

Bajnokságok, Jamboree 

 

1. U11, U12 Jamboree 

2. Utánpótlás bajnokságok 

3. Felnőtt bajnokságok 

4. 3x3-as U18-as bajnokság 

5. Egyetemi és Főiskolai bajnokság 
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Edzőképzés, edzőtovábbképzés 

 

1. Edzőképzés 

-MKOSZ 

-Testnevelési Egyetem 

2. Edző továbbképzés 

-MKOSZ 

-FECC 

-CSVP 

3. Erőnléti edző képzés-továbbképzés 

 

Egyéb előterjesztések 

 

1. A 2016. év női és férfi játékosai 

2. Edzői életműdíj javaslat a MET felé 

 

 

 

A 2016/2017-es évben az MKOSZ szakmai programjainak megvalósítását az alábbi intézmények, illetve partnerek 

segítették: 

 

 

Stratégiai partnerek 

 

- EMMI 

- Magyar Olimpiai Bizottság 

- Testnevelési Egyetem (TE) 

- Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) 

 

Szakmai partnerek 

 

- Testnevelési Egyetem Diagnosztikai központ 

- Magyar Edzők Testülete (MET) 

- Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 

- MEFS 

 

A 2016/2017-es szezonban megvalósult feladatok: 

 

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 

szövetségünk továbbra is támogatja a Testnevelési Egyetemen folyó szakemberképzést, valamint a két 

szervezet a továbbképzés területén is együttműködik. 

2017-ben a Testnevelési Egyetemen induló Bsc. és Msc. képzés kosárlabda szakmai tematikáját 

szövetségünk és a Testnevelési Egyetem szakemberei közösen alakították ki.  

2. Az MKOSZ szakmai programjai közül 2016 tavaszán lezárult a hazai utánpótlás-nevelés helyzetét vizsgáló 

akadémiai audit és megtörtént annak értékelése is. A továbblépés érdekében kidolgoztuk azt a szervezeti modellt 

és a hozzá tartozó szakmai követelményrendszert, amelynek alapján az utánpótlás-neveléssel foglalkozó 

sportszervezeteknek működniük kell. 

3. Tovább bővítettük az MKOSZ képességfejlesztő programjának digitalizált változatát, amely az edzéstervezés, a 
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fizikai, technikai és taktikai képességfejlesztés terén nyújt segítséget az utánpótlásban dolgozó 

szakembereknek. Elkészült a program felmérő rendszere is, amelyet a tervek szerint 2017 őszén kívánunk 

indítani. 

A képességfejlesztő program végrehajtásának és az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezeteknél folyó 

szakmai munka ellenőrzésének érdekében „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. 

5. Az MKOSZ edző továbbképzési rendszerének részeként CSVP (Coach Study Visit Program) néven új programot 

indítottunk, melyben szövetségi támogatással lehetőséget biztosítunk fiatal, ambiciózus utánpótlás edzőinknek 

arra, hogy külföldi utánpótlás műhelyekben tapasztalatokat szerezzenek. 

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. 

 

 

 

                                                                                                Mészáros Lajos 

                                                                                                   SZUB elnök 
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Beszámoló a Fogyatékokkal Élő Kosárlabdázok Bizottsági Munkájáról 

2016/2017 –évben 

 

Ezen időszakban a bizottság két alkalommal ült össze, első alkalommal 2016. május 17-én, valamint 2017.március 03-án, 

mindkét alkalommal Budapesten. 

Napirendi pontjaink a következők voltak: 

- Tagfelvételek; 

- Bizottsági beszámoló; 

- 2015/2017-es versenykiírás elfogadása; 

- Utánpótlás helyzete Magyarországon; 

- A magyar válogatott helyzete; 

- Játékosok pontértékeinek áttekintése; 

- Edzők, játékvezetők lehetőségei; 

- A 2017/2018 –as versenykiírás elfogadása; 

- A „C” csoportos Európa bajnokság felkészülésének megvitatása; valamint a 

- Válogatott játékosok részére - DVTK játékosok – kerekesszékek megrendelése. 

A fent megnevezett intervallumban a bizottság a munkájával hatékonyan elősegítette a fogyatékokkal élő kosárlabdázók 

életét minden tekintetben. 

A bizottság munkájában minél többen veszünk részt, annál hatékonyabbá válik. A tagfelvételek megtörténtek, és a jövőben 

tovább folytatódnak, hogy minden egyesületből érkezzen új tag, és ezzel még jobban demokratikussá válhat a bizottság 

munkája. Az egyéb beszámolók elfogadása egy bizonyos ciklus lezárását illeti, ahol az eddigi eredményekről, történésekről 

esett szó. 

A beszámoló felölelte a harmadik bajnoki évad történéseit, annak tapasztalatait. A négy fordulós bajnokságot, hat fordulósra 

változtattuk, de miután még egy csapat jelentkezett a bajnokságra, így a hat fordulót  nyolcra emeltük! 

A sportág népszerűsítése érdekében részt vettünk a Kosárlabdázás napján, továbbá a B33-as bajnokságban, a Streetball 

bajnokságban, valamint a Kelet - Nyugat gálán. A további tervekben szerepel a Magyar Kupa megrendezése közvetlen a 

bajnokság megkezdése előtt.A 2016-os évben a csapatok költségvetése tovább erősödött, stabilizálódott, így lehetőség 

nyílik az eszközállomány korszerűsítésére, valamint egyéb költségek kifizetésére. 
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A bizottság azon dolgozik keményen, hogy minden egyesületnél magas szakmai munka legyen. Ennek érdekében edzői work 

shop-okat szervezünk külföldi előadók meghívásával. 

A kerekesszékes kosárlabda utánpótlás elég sajátságos, így a cél, továbbra is az újabb bázisok  létrehozása, sürgető a 

Fodisszal történő megállapodás. A 2016 – 17-es  bajnoki évben a magyar válogatott hatalmas változáson ment keresztül, 

elsősorban köszönhető az MKOSZ támogatásának. 

Elfogadásra került a válogatott költségvetése, 18 millió forintos összegben, mely összeg lehetőséget biztosít a válogatott 

munkájának magasabb szintre emelésére. Lehetőségünk nyílt nemzetközi tornákon való részvételre, és nem utolsó sorban 

részt vehetünk a „C” csoportos Európa bajnokságon.  

A bizottság a 2016-os munkájában a nevezési feltételeken, a bajnokság lebonyolítási módján, a játékosok szereplésének 

módozatain, valamint a játékosok pontértékeinek megítélésén változtatott, és ahogy ezt utólag mondhatom, jó döntéseket 

hoztunk. 

2017-ben a bizottság újból összeült, és az elsődleges döntésünk a versenykiírás elfogadása volt. 

A tavalyi versenykiíráson minimális változtatást eszközöltünk a pontértékekkel kapcsolatban, hogy minél többen 

szerepelhessenek a jövőben a magyar bajnokságban. A változtatás az ép játékosok szerepeltetését érintette, valamint az 

utánpótlás szintű mozgássérült fiúkat és lányokat. 

Mivel közeleg a „C” csoportos kerekesszékes Európa bajnokság, így a bizottságnak meg kellett vitatni az előkészületeket, 

a felkészülési edzőtáborokat. A bizottság felhatalmazta Magyar Andrást a Magyar válogatott edzőjét, hogy dolgozza ki a 

felkészülési időszakot, valamint a logisztikai felépítését. 

Miután a játékosok nem profik, hanem a nagy része dolgozik, így nagyon nehéz a felkészítési rendszert kidolgozni. Örömmel 

jelenthetem, hogy a májusi hónapban két alkalommal tudunk Székesfehérvárra menni edzőtáborba, ahol minden 

rendelkezésre áll a mozgássérült játékosok részére.  

A bizottság tagjai döntést hoztak, az egyesületeket képviselő tagok megszavazták, hogy a válogatott játékosokat adó 

egyesületek, minden felkészülési napra, valamint a 2017. július 26-tól - augusztus 02-ig terjedő időszakra, mely a „C” 

csoportos Európa bajnokság ideje, minden napra 10.000 Ft/fő támogatási összeggel támogatják a klub válogatott játékosát. 

Június hónapban szervezünk még egy edzőtábort /7 napos/ Gárdonyban, ahol úgyszintén minden rendelkezésre áll a 

munkához. 

A bizottság segíteni szeretne a DVTK –ból jövő válogatott játékosoknak, mert idestova 6 éve, még mindig ezeket a 

borzasztóan nehéz vas székeket használják, amivel komoly szakmai munkát nem lehet végezni. A bizottság úgy döntött, 

hogy a válogatott költségvetésébe előirányzott 4,4 millió Ft-ot szétosztja a 4 bajnokságban szereplő csapat között, úgy, 

hogy csak önrészként használhatják szék vásárlás alkalmával! Miután a fent megnevezett összeget elhasználták kötelesek 

az MKOSZ felé elszámolni. 

Összegezve a bizottság munkáját, a bizottság jól tevékenykedett, és nagyban hozzájárult munkájával, hogy a kerekesszékes 

kosárlabda Magyarországon még nevezetesebbé váljon. 

Tisztelettel: 

Magyar András 

Bizottság elnöke 
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Az MKOSZ Versenybizottság beszámolója a 2016/2017-ben végzett munkájáról 

 

A Versenybizottság 2016/2017-es idényben a következő felállásban dolgozott: 

 

dr. Gencsev Plámen – elnök; 

Dr. Gincsai János – tag; 

Halmos Péter – tag; 

Dr. Neszmelyi Emil - tag. 

 

A beszámolási időszakban a bizottság az MKOSZ szabályzatai által számára meghatározott feladatokat megoldotta, a 

szükséges döntéseket határidőre meghozta, a hatáskörébe utalt vitás kérdéseket megoldotta.  

 

A bizottság üléseit az ügyek és a határidők által megkövetelt ütemezésben tartotta meg. A bizottság fő törekvése a vitás 

kérdések gyors és a szabályzatoknak megfelelő, az érintettek által elfogadott megoldása volt. Munkánkat jelentősen 

megkönnyíti, hogy a szabályzatok a legtöbb kérdést egyértelműen és világosan meghatározzák, így döntéseinkben 

lényegében automatizmusok érvényesülnek. Szükség esetén mediátori szerepet is vállalunk, erre a 2016/2017-es idényben 

is több alkalommal került sor. 

 

A bizottság a 2016/2017-es bajnoki ében 19 határozatot hozott, e mellett az utánpótlás nevelési hozzájárulásról több, mint 

20 határozatot hozott. A Fellebbviteli Bizottság elé (FB) egy határozatunk sem került. 

 

A korábbi éveknek megfelelően a Versenybizottság feladatai közé tartozott a játékos szerződéseinek felülvizsgálata. 

Bizottságunk két jogász tagja komoly időt fordított arra, hogy a szerződések összhangba kerüljenek a hatályos 

sporttörvénnyel és a munkaügyi szabályokkal. 

 

A bizottság a munkájához szükséges feltételeket és igényelt támogatást folyamatosan megkapta Bodnár Péter főtitkár úrtól 

és az MKOSZ munkatársaitól, ez is hozzájárult a zavartalan működésünkhöz. 

 

Bizottságunk tevékenységéről ki kell emelnem, hogy nagyon jó csapatként tudott működni a négy tagja, és külön kiemelem, 

hogy minden döntést egyhangúan hoztuk meg. 

 

Köszönetet szeretnék mondani a bizottság három tagjának, Dr. Gincsai Jánosnak, Dr. Neszmélyi Emilnek és Halmos Péternek 

a magas színvonalú munkájáért, amelyre a jövőben is számítok. 

 

Budapest, 2017. április 26. 

 

dr. Gencsev Plámen s.k. 

elnök 
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2016 – 2017. évi beszámoló az MKOSZ Fegyelmi Bizottságának munkájáról 

 

A Fegyelmi Bizottság négy fős létszámmal működik ebben a bajnoki idényben. A Fegyelmi Szabályzat szerint a bizottság 

három fő jelenléte esetén már határozatképes, a tapasztalatok szerint – az esetleges akadályoztatások miatt – a bizottság 

zavartalan munkájához a jövőben is legalább négy fő szükséges. 

 

 

A Fegyelmi Bizottság összetétele az elmúlt évhez képest nem változott, ebben a bajnoki idényben a következő volt: 

 

Dr. Nyilas Levente elnök 

Hegyi Tekla tag 

Dr. Tóth Bars tag 

Jánossy Krisztina tag 

 

 

A bizottság munkájában nem volt fennakadás, az ügyek döntő többsége az érkezéstől számított tíz napon belül tárgyalásra 

került, illetve az első tárgyalási napon határozattal befejeződött. A tárgyalás mellőzésével elbírált ügyekben gyakran az 

érkezéstől számított egy-két napon belül határozat született. 

 

A Fegyelmi Bizottság az üléseit csütörtökönként, 15 órától vagy 18 órától tartja, ettől az időponttól csak  szükség esetén 

térünk el. A tapasztalatok szerint szerencsés váltakozó időpontokban tartani a fegyelmi tárgyalásokat, mert így lehetőség 

van arra, ha valamely eljárás alá vont egy 18 órai időpontban nem tud megjelenni, mert általában akkor vannak az edzések, 

mérkőzések, akkor kérelmére a következő hétre lehet halasztani a tárgyalást, melyet a bizottság ebben az esetben 15 órától 

tart meg. Megjegyzem, hogy az időszerűségre figyelemmel egynél több halasztást nem engedélyezünk. 

 

A Fegyelmi Bizottság kommunikációja mind a szövetség, mind a klubok felé továbbra is problémamentes, az egyesületek 

túlnyomó része a szövetség honlapján megadott telefonszámokon, illetve e-mailekben elérhető volt. Korábban többször 

problémát jelentett, hogy a kisebb, alacsonyabb osztályban induló, illetve felnőtt csapatot nem indító egyesületeknek nem 

mindig szerepelt az elérhetősége a szövetség honlapján. Jelenleg egyre kevesebb ilyen egyesület van, és amelyek a 

szövetségi honlap részére nem adtak meg elérhetőséget, többségében azoknak is van saját honlapjuk, amelyen az e-mail 

címük szerepel. Az ily módon nem elérhető egyesületek felkutatásában a bizottságnak változatlanul segítségére volt Bodnár 

Péter Főtitkár Úr, illetve Lugossy Norbert Úr, a Technikai Bizottság elnöke. Továbbra is javaslom, hogy a jövőben az e-mail 

cím megadását a nevezéskor ellenőrizzék és ezt a honlapra vezessék fel! 

Az egyesületek részéről nem merült fel panasz amiatt, hogy a Fegyelmi Bizottságot ne tudták volna elérni akár telefonon, 

akár e-mailben. 
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Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az idényben is tapasztalható az a törekvés, hogy a Technikai Bizottság és a Biztonsági 

Bizottság a mérkőzéseken tapasztalt rendbontások, illetve rendezői hiányosságok esetében következetesen fegyelmi 

eljárást kezdeményez. Sajnos az élvonalbeli egyesületeknél még mindig rendszeresen előfordulnak alapvető rendezési 

hiányosságok, melyeket – ha nem kirívóan súlyosak – a bizottságunk igyekszik elsősorban figyelmeztetéssel szankcionálni. 

Összességében kevesebb lett a nézőtéri rendbontás, és ezek álláspontom szerint kisebb súlyúak voltak az elmúlt évekhez 

képest. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy egyesületek mind határozottabban lépnek fel a szélsőséges szurkolói 

megnyilvánulásokkal szemben. 

 

Ki kell emelni, hogy a játékvezetői, ellenőri jelentések színvonala összességében nőtt, a társbizottságokkal folytatott 

konzultációk, az e körben tartott előadások következményeként. 

 

A Fegyelmi Bizottság és a társbizottságok, a Technikai Bizottság, a Biztonsági Bizottság, valamint a Főtitkár Úr kapcsolata 

jó, eredményesen, hatékonyan tudunk együtt dolgozni. A munkához szükséges technikai feltételeket biztosítják, munkánkkal 

kapcsolatban segítő visszajelzéseket kapunk. 

 

Az egyesületek túlnyomó részt továbbra is aktívan részt vesznek a fegyelmi eljárásokban, képviseltetik magukat, 

játékosaikat, sportszakembereiket a tárgyalásokon. Az együttműködésnek is köszönhető, hogy elenyésző a különösen 

súlyos fegyelmi vétségek száma. 

 

 

A 2016-2017. bajnoki idényben elkövetett fegyelmi vétségek száma: 

 

sportolóhoz, sportszakemberhez méltatlan magatartás 81 eset, ebből 10 első      

     osztályú 

durva játék        18 eset, ebből 2 első    

       osztályú 

tettleges bántalmazás      8 eset, ebből 0 első osztályú 

játékvezetővel szemben elkövetett vétség   24 eset, ebből 0 első      

     osztályú 

mérkőzés rendjének megzavarása    54 eset, ebből 38 első      

     osztályú 

mérkőzés gyenge színvonalú megrendezése   35 eset, ebből 19 első      

     osztályú 
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Az alkalmazott szankciók: 

 

kosárlabdázók, sportszakemberek esetében:   figyelmeztetés 63 esetben,    

      ebből 5 első osztályú 

         pénzbüntetés 4 esetben,    

       ebből 2 első osztályú, 

         eltiltás 63 esetben, ebből 4   

       első osztályú 

 

egyesületek esetében:      figyelmeztetés 68 esetben,    

      ebből 48 első osztályú, 

         pénzbüntetés 17 esetben,   

       ebből 11 első osztályú. 

 

A Fegyelmi Bizottság továbbra is kész minden, ide vonatkozó szabályzat megvitatásában, alakításában részt venni. 

 

 

 

Budapest, 2017. április hó 11. 

 

 

 

Tisztelettel 

 

 

Dr. Nyilas Levente 

MKOSZ Fegyelmi Bizottsága 

elnök 
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Bodnár Péter 
főtitkár 
 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
 
Tárgy: MKOSZ Biztonsági Bizottság éves beszámolója  
 
 
Tisztelt Főtitkár Úr!  
 
Az MKOSZ Elnöksége a szövetség és tagszervezetei részére a jogszabályokban meghatározott 
sportrendészeti feladatok megfelelő színvonalú végrehajtása, valamint a jogszabályi megfelelés 
érdekében 2011-ben ötfős Biztonsági Bizottság (a továbbiakban: BB), valamint biztonsági ellenőri 
rendszer felállításáról határozott.   
 
A BB a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében biztosította az MKOSZ 
versenyrendszereivel, versenyeivel kapcsolatban a jogszabályok érvényesítését, aminek keretében: 

 megalkotta az MKOSZ Biztonsági Szabályzatát,  
 megszerveztette a versenyrendszerében használt létesítmények vonatkozásában a 

biztonságtechnikai ellenőrzéseket, 
 éves képzések keretében felkészítette a sportszervezetek képviselőit az új jogszabályi 

követelmények alapján történő munkavégzésre,  
 biztosította az MKOSZ képviseletét az Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett a 

Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottságban (Minősítő Bizottság), 
amely a sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítéséért felelős,   

 a jogszabályi változásokra, az azokból adódó feladatokra segédanyag nyújtásával hívta fel a 
sportszervezetek figyelmét, illetve  

 a jogszabályi kötelezettségek teljesítésében (helyzetjelentés, bejelentés, adatkezelés, stb.) 
támogatta a sportszervezeteket, továbbá az ellenőri rendszer létrehozásával fejlesztette a 
sportszervezetek jogalkalmazási (biztosítási) gyakorlatát.  
 

Az MKOSZ elnöksége és adminisztrációja pénzügyi, szakmai és erkölcsi támogatásának, valamint a 
klubok részéről tapasztalt együttműködő, a fejlődést szem előtt tartó szemléletének köszönhetően a 
korábbi évekhez hasonlóan ebben a versenyévadban is érdemi változások mutathatóak ki 
sportszervezeti és sportszövetségi szinten is.  
 
A BB a 2016/17. versenyévad vonatkozásában az alábbiak szerint teljesítette a jogszabályokban a 
sportszövetség részére előírt biztonsági vonatkozású feladatokat.  
 

1. Biztonsági Bizottság 
 
A BB változatlan összetétel (Kovács Péter, dr. Bári András, dr. Fazekas Attila, Kis Tamás, Marton 
Zoltán) mellett látta el 2016-17-ben is a feladatait. A BB három határozatképes ülést tartott, amelyen 
részt vettek a biztonsági ellenőrök (Földházi György, Bubán László) és meghívást kapott a Technikai 
Bizottság képviselője is.   
 
Az adminisztratív kérdések, az ellenőrzések szervezése és lebonyolítása, a képzések megszervezése 
és azok eredményeinek értékelése, a rendőrségi ellenőrzések következményei, a kosárlabda EB 
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jegyértékesítési kérdései, az OMSZ-szel a szerződéskötés előkészítése, az adatkezelési kérdések, az 
MKOSZ mérkőzések biztosításának tapasztalatai, a futó fejlesztések (elektronikus ellenőri lap, 
beléptető-rendszer, stb.) és a Biztonsági Szabályzat módosításával kapcsolatos javaslatok kerültek 
megtárgyalásra.  

 
2. 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 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.  
 
A megfelelő színvonalú értékelések összeállítása érdekében egy tartalmi javaslat került a 
sportszervezetek részére megküldésre. A szervező sportszervezetek munkáját segítő hivatalos 
dokumentum szabályoknak megfelelő elkészítését támogató sorvezetőt a Minősítő Bizottság is 
elfogadta. 
  
Az MKOSZ versenyrendszere NBIA osztályaiban indulási jogot szerzett sportszervezetek különböző 
színvonalon, de kivétel nélkül elkészítették a helyzetjelentéseiket. Értékelve a helyzetjelentéseket 
megállapítható, hogy  

 a sportszervezetek 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 válaszokban többnyire kérdőívszerű javaslatok, leírások fogalmazódnak meg; 
 a képzések ellenére a szervezői és rendezői szerepek még mindig felcserélésre kerülnek 

néhány esetben;  
 a jelentések elkészítésébe nem vonják be a szervezők a rendező szerveket, hanem a 

dokumentum szervezői szemmel kerül összeállításra;  
 a biztonsági követelmények teljesítését sem mutatják be, kevés energiát fordítanak a 

sportlétesítmény infrastrukturális kérdéseire; 
 nem kerül kellőképpen kihangsúlyozásra a rendezők szerepe (szurkolókkal közvetlen 

kapcsolata, a munkájukon keresztül ítélik meg a szervezést is); 
 nem értékelik, hogy kevés, vagy sok egy adott mérkőzésen a rendező; 
 a szurkolókkal a kapcsolatrendszer érdemben fejlesztésre szorul, de ezzel kapcsolatban nem 

jelenítenek meg átfogó koncepciót.  
 

Mindössze két esetben kellett a megküldött dokumentum kiegészítésére intézkedni és 3 esetben kellett 
a következő évi helyzetjelentések összeállításával kapcsolatban javaslatot tenni. Összességében 
megállapítható, hogy érdemi fejlődést nem lehet tetten érni a helyzetértékelésekben, de azok 
színvonala más sportágak sportszervezetihez képest üdítő.  
 
Annak érdekében, hogy fejlődés legyen tetten érhető ezen a területen, a BB az éves képzésen is 
foglalkozott a kérdéssel.   
 

3. Biztonságtechnikai ellenőrzések 
 
Az Stv. általános, minden versenyrendszerre vonatkozó kötelezettségként - a versenyrendszerek 
pontos nevesítése nélkül - írja elő a sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzésének éves 
gyakorisággal történő végrehajtását.  
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A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, illetve a jogszabálynak megfelelő gyakorlat kiépítése 
érdekében 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, 
amit nagyban támogatott az, hogy a sportszervezetek elfogadták a részükre ajánlott ellenőrzési 
időpontokat és az előírásoknak megfelelően megszervezték az ellenőrzéseket.  
 
Az NBIB-ben végrehajtandó ellenőrzések lebonyolításához speciális feltételeket kell meghatározni. 
Ehhez elengedhetetlen a rendőrséggel közös jogszabály módosítás kidolgozása. Ebben a kérdésben 
számos egyeztetésre került sor, de a Minősítő Bizottság még nem foglalkozott érdemben a kérdéssel.  
 
Az ellenőrzéseken kiemelten figyelmet fordítottunk arra, hogy: 

 a 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 sportlétesítményeibe 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.  

 
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. A 
következetes jogalkalmazásnak köszönhetően mára nincs olyan sportlétesítmény a fentebb említett 
bajnoki osztályainkban, amely ne rendelkezne a nélkülözhetetlen hozzájárulásokkal.  
 
A pozitív fejlemények mellett elengedhetetlen megemlíteni azt is, hogy a második visszaellenőrzés 
során már gyakran nem kerültek ellenőrzésre az első ellenőrzés során feltárt hiányosságok és voltak 
olyan sportszervezetek is, amelyek úgy szerveztek ellenőrzést, vagy módosították az első egyeztetés 
jegyzőkönyvét, hogy a szövetség részéről megfogalmazott érdemi megjegyzéseket figyelmen kívül 
hagyták, ezzel gyakorlatilag a pályahitelesítés feltételeit a szövetség értesítése nélkül átírva. 
 
Nagyban segítette a biztonságtechnikai ellenőrzések végrehajtását, hogy az ORFK 
kezdeményezésünkre képzést szervezett a megyei és helyi rendőri szervek képviselői részére, ahol 
az MKOSZ részéről a Biztonsági Bizottság képviselője ismertette a jelentősebb problémákat. 
Kiemelésre került részünkről, hogy  

 a hozzájárulások nem, vagy nem a megfelelő helyre (sportszövetség) kerülnek az egyes 
hozzájárulásra kötelezett szervek részéről megküldésre; 

 a jegyzőkönyvek és hozzájárulások nem állnak határidőben rendelkezésre, amely 
veszélyezteti, hátráltatja a pályahitelesítések elvégzését;  

 az ellenőrzésen olyan rendőrök részvétele szükséges, akik értenek ahhoz, hogy az 
ellenőrzésnek mire kell kiterjednie és ismerik a kosárlabda rendezvények biztosításának 
szabályait és követelményeit; 

 a hozzájárulások kiadmányozási gyakorlata nem megfelelő, mert legtöbbször mellőzi a 
jogszabályi hivatkozásokat, a biztonságtechnikai ellenőrzésekre történő hivatkozást; 

 a második ellenőrzés többször felülírja az első ellenőrzés megállapításait, a hiányosságok 
visszaellenőrzésére nem kerül sor, amelyek legtöbbször az első ellenőrzések során is 
fennállnak; 

 a felelősségi kérdéseket mindenkinek meg kell ismernie és azok rendezése kiemelten fontos 
különösen annak ismeretében, hogy a csarnokok nem a sportszervezetek tulajdonában állnak; 

 a biztonságtechnikai ellenőrzéseken felvett jegyzőkönyvben pontosan kell fogalmazni, hiszen 
a dokumentum gyakran a közigazgatási bírság alapja.   
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A bajnoki szezon megkezdése előtt a bajnokságban részt vevő csapatok sportcsarnokainak 
biztonságtechnikai ellenőrzésén az Országos Rendőrfőkapitányság munkatársai részt vettek, ami 
nagyban hozzájárult a tervbe vett fejlesztések garantált teljesüléséhez.  
 
A férfi NBIA sportszervezetek esetében a hatóságok három sportszervezet esetében vezetettek be 
korlátozásokat, aminek értelmében Kecskeméten, Szombathelyen és Pakson csak ismételt bejárást 
követően lehet fokozott és kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzéseket szervezni. A versenyrendszer 
működtetését veszélyeztető megállapítások egyetlen hatóság részéről sem kerültek 
megfogalmazásra.  
 
A női NBIA és férfi NBIB versenyrendszerek vonatkozásában – tekintettel arra is, hogy a jogszabályok 
a Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó mérkőzések - több, nem szankcionálható hiányosságot 
állapítottak meg. A korábban jellemző súlyos problémák – kimenekítési tervek hiánya, 
használatbavételi engedélyek hiánya, tűzoltó berendezések felülvizsgálati jegyzőkönyveinek hiánya, 
stb. – mára már szinte teljesen megszűntek.  
 
Az ellenőrzéseknek köszönhetően mindhárom versenyrendszerben pontos képet kaptunk a 
sportlétesítmények állapotáról, azon kihívásokról, amelyekkel a sportszervezetek szembesülnek. 
Kevés kivétellel mindenhol sikerült kisebb-nagyobb fejlesztéseket végrehajtatni, az életveszélyes 
helyzeteket maradéktalanul felszámolni, illetve arra felhívni a sportszervezetek és a hatóságok 
figyelmét.  
 

4.  Biztonsági kockázat szerinti minősítések 
 
A BB a Minősítő Bizottság rendes és rendkívüli eljárásai során folyamatosan biztosította az MKOSZ 
képviseletét. A 2016/17-es férfi NBI/A bajnokság vonatkozásában a jelentés elkészítésének idejéig 
237 mérkőzésből 6 kiemelt és 231 normál biztonsági kockázatú minősítést kapott. A férfi Magyar Kupa 
mérkőzései kiemelt, a női MK mérkőzései normál biztonsági kockázatú minősítést kaptak.  
 
A rendőrség a férfi NBIA bajnokság vonatkozásában – ahol közigazgatási bírságként a jogszabályok 
lehetőséget adnak a kötelező feladatok elmaradásának pénzügyi (200.000 – 2.000.000 Ft) 
szankcionálására – ebben az évben megkezdett ellenőrzésein több esetben, több sportszervezet 
vonatkozásában állapított meg hiányosságot. A ZTEKK esetében – a Sopron KC és a KTE Duna 
Aszfalt csapataival ellentétben – a sportrendezvények lebonyolítását komolyan befolyásoló biztonsági 
és biztosítási hiányosságokat állapítottak meg. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a 
Zalakerámia ZTE KK Kft.-vel szemben szervezői, rendezői hiányosságok miatt a 2016. december 2-ai 
Zalakerámia ZTE KK – Falco KC Szombathely mérkőzés vonatkozásában 400 000 Ft közigazgatási 
bírságot állapított meg. A ZTE KK esetében egy további mérkőzés vonatkozásában is folyamatban van 
egy közigazgatási eljárás, amelynek eredménye várhatóan májusban válik ismertté. Tekintettel arra, 
hogy az ORFK további célellenőrzéseket helyezett kilátásba, a sportszervezeteket külön tájékoztattuk 
a biztonsági ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok azonnali orvoslására.  
 
Az ORFK-tól kapott tájékoztatás alapján a sportcsarnokokban egy esetben került sor rendőri 
intézkedésre, 2016. december 6-án a Vasas Budapest – Zalakerámia ZTE KK normál biztonsági 
kockázatú mérkőzésen, egy zalaegerszegi szurkolóval szemben.  
 
A korábbi bajnoki évaddal ellentétben, a jelenlegi versenyévadban eddig a sportág tekintetében nem 
került sor kitiltás, kizárás, eltiltás joghátrány kiszabására.  
 
A 2015/16-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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Az MKOSZ a Minősítő Bizottság ülésén továbbra is jelezte, hogy fontosnak tartja a Minősítő Bizottság 
munkájának bemutatását, a közvélemény számára történő elérhetővé tételét az alábbiak szerint: 

o ismertesse meg széles kör számára elérhető módon is a munkáját, annak folyamatait, 
o jelenítse meg tevékenységének eredményeit szakmai folyóiratokban, 
o vegyen részt a sportszövetségek éves képzésein és mondja el a rendezvények 

minősítésével kapcsolatos megállapításait,  
o a sportszövetségek és a Minősítő Bizottság munkáját írásban értékelje, 
o a beérkezett javaslatok alapján - a jogszabályok adta lehetőségekkel maximálisan élve 

- fogalmazzon meg szakmai és jogszabály módosító javaslatokat a belügyminiszter 
irányába, 

o a szabálysértési eljárásokat követő kitiltások következetes alkalmazása érdekében a 
szabálysértési bíróságok és a rendőrhatóságok munkáját támogassa, ösztönözze,  

o a sportlétesítmények biztonsági infrastruktúrájának fejlesztése érdekében tegyen 
javaslatot a Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó sportlétesítmények 
biztonságtechnikai ellenőrzésének részletszabályaira, az ellenőrzések hatályára,  

o törekedjen a bíróságok eltiltásokkal kapcsolatos gyakorlatának egységesítésére,  
o fejlessze kapcsolatrendszerét más országokkal.  

 
5. 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.  
 
A 2014-2015. versenyévadtól az NBIA mellett az NBIB mérkőzések ellenőrzése is rendszeressé, 
következetessé és hatékonyabbá vált. Az NBIA versenyrendszerében 88 ellenőrzés került 
végrehajtásra, amelyből 36 esetben a férfi NBIB sportesemények, 16 esetben női NBIA és 36 esetben 
férfi NBIA mérkőzés ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzések alapján 16 esetben került sor fegyelmi 
eljárás kezdeményezésére, 26 esetben a sportszervezeteket levélben hívtuk fel a hiányosságok 
megszüntetésére. A megfelelő munkavégzés miatt 6 esetben került sor a végrehajtott feladatokkal 
kapcsolatos elismerő levél megfogalmazására.  
 
A 2015-2016. versenyévad alap és középszakaszának mérkőzései vonatkozásában összesen 102 
biztonsági ellenőrzés került végrehajtásra. Az ellenőrzések keretében valamennyi férfi és női NBIA, 
valamint az NBIB osztályú csapatot meglátogatták az ellenőrök.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

probléma – 2015/16 esetszám 

biztonsági terv hiánya vagy hiányosságai 24 
illetéktelen személy a játéktéren vagy tárgy bedobása a 
nézőtérről 

20 

pályarendszabályok hiánya vagy hiányosságai 19 
értéktárgyak átvételének feltételei 17 
zárt vészkijáratok vagy akadály a menekülési útvonalakon 13 
fotósok, tv-sek megkülönböztető ruházat hiánya 9 
hangosbemondó részére előzetesen elkészített szöveg hiánya 6 
alkoholárusítás a sportrendezvény ideje alatt 4 
nézőtér túltöltése 1 
nézők tájékoztatása kamerarendszer működtetéséről 1 
RENDEZŐK  
rendezők névkitűző, megkülönböztető ruházat hiánya 16 
alacsony rendezői létszám, női rendező hiánya 8 
rendezők hiánya 3 
gyenge rendezői tevékenység 2 
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A 2016-17. évben 68 mérkőzés ellenőrzésének tapasztalatait feldolgozva az alábbi statisztika adatokat 
lehet megállapítani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.). 
 

6. 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. 

INTÉZKEDÉSEK  
fegyelmi eljárás kezdeményezése 28 
figyelmeztető levél 17 
köszönőlevél 7 

Probléma - 2016/17 esetszám 

biztonsági terv hiánya vagy hiányosságai 15 
biztonságtechnikai ellenőrzésen feltárt hiányosságok, előírtak 
nem teljesítése 

9 

illetéktelen személy a játéktéren vagy tárgy bedobása a 
nézőtérről,  

3 

pályarendszabályok, tájékoztatások hiánya vagy hiányosságai 19 
egészségügyi biztosítás hiánya 1 
hivatalos személyek kísérése, parkolás, öltözőfolyosók 
biztosítása 

6 

értéktárgyak átvételének feltételei 16 
zárt vészkijáratok vagy akadály a menekülési útvonalakon 10 
fotósok, tv-sek megkülönböztető ruházat hiánya 7 
hangosbemondó részére előzetesen elkészített szöveg hiánya 9 
alkoholárusítás szabályainak megsértése, büfé nem 
működtetése a sportrendezvény ideje alatt 

11 

nincs jegyértékesítés 6 
nézők tájékoztatása kamerarendszer működtetéséről 1 
köpés 1 
illetve nézők és hivatalos helyiségek és személyek elválasztása 9 
vendég sportszervezettel egyeztetés elmaradása 2 
sportszerűtlen szurkolás 6 
rasszista rigmusok 4 

RENDEZŐK 
rendezők névkitűző, megkülönböztető ruházat hiánya 17 
előírtnál alacsonyabb rendezői létszám 8 
rendezők hiánya, női rendező hiánya 5 
gyenge rendezői tevékenység 17 

INTÉZKEDÉSEK 
fegyelmi eljárás kezdeményezése 20 
figyelmeztető levél 16 
köszönőlevél 3 
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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 Szabályzat 7. D pontjában 
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 is szabott ki közigazgatási bírságot.  
 

a) MKOSZ – Magyar Jégkorong Szövetség képzése 
 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2016. évben is a Magyar Jégkorong Szövetséggel 
közösen szervezte meg az Stv-ben előírt éves biztonsági továbbképzését. A képzés 2016. szeptember 
14-én, a Magyar Sport Házában került megrendezésre.  

 
A képzésen a kosárlabda NBIA, továbbá a jégkorong MOL Liga csapatai biztonsági felelőseinek 
kötelező részvétele mellett, a kosárlabda NBIB csapatok érdeklődő részvételére is számítottunk. A 
részvétel a korábbi évekhez képest jelentősen megemelkedett, a kötelező részvétel mellett nagy 
számban csatlakoztak további szakemberek is.  

 
Sportág, bajnokság Meghívottak Megjelentek Érdeklődők Összesen Arány 

Kosárlabda férfi NB I. 14 14 1 15 107% 
Kosárlabda női NB I. 11 8 1 9 82% 
Kosárlabda férfi NB I/B. 
Kelet 12 6 1 7 58% 
Kosárlabda férfi NB I/B. 
Nyugat 12 6 0 6 50% 
Jégkorong MOL Liga 8 5 0 5 63% 

 
 

     
      
      
   

 

  
      
      
      
      
      

A képzés a jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés biztosítása érdekében a 2015/2016-os 
versenyévad helyzetértékeléseinek, a biztonságtechnikai és biztonsági ellenőrzések tapasztalatainak 
feldolgozása mellett, a sportszervezetek más szakterületek elvárásaival kapcsolatos felkészítését is 
szolgálta. 

 
A biztonsági felelősök jogszabályok által kötelezően meghatározott képzésén szó esett a 
sportrendezvények rendőri biztosításával, a kizárással és az eltiltással kapcsolatos tapasztalatokról, a 
nézők megfigyelésére használt kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódó jogszabályi 

36%

21%17%

14%
12% Részvételi megoszlás 

Kosárlabda férfi NB I.

Kosárlabda női NB I.
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követelményekről, a fegyelmi intézkedésekkel kapcsolatos eljárások bemutatásáról, valamint a 
mérkőzések hivatalos személyeinek védelmére vonatkozó kötelezettségekről.  
Emellett mind a jégkorong, mind a kosárlabda sportág vonatkozásában megismerkedhettek a 
résztvevők az éves értékelésekkel, minősítésekkel és a rendezvénybiztosítással kapcsolatos 
visszacsatolásokkal és tapasztalatokkal, az alkalmazott jó és rossz gyakorlatokkal, továbbá 
tájékoztatást kaphattak a sportrendezvényekkel és a sportlétesítményekkel kapcsolatos sportág 
specifikus eljárásokról is. 

 
A képzés során elhangzott előadások anyagai a résztvevők számára elérhetővé váltak. 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. 
 
Fenti rendelkezések az Stv. 70. § (5) bekezdése szerint a Rendelet hatálya alá tartozó, tehát az 
Országos Rendőr-főkapitányság által normál, fokozott, vagy kiemelt biztonsági kockázatúvá minősített 
rendezvényekre vonatkoznak.   
 
A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés – rendezői jogosultságok igazolása – érdekében a 
sportszervezetek figyelmét felhívtuk arra, hogy nekik, mint szervezőknek igazolniuk kell, hogy a 
vagyonvédelmi vállalkozások képviselői a sportszövetség kiegészítő, speciális képzésén részt vettek, 
a rendezőket a szervező a sportrendezvényeken való rendfenntartásra, a rendőrséggel történő 
együttműködésre is felkészítette.  

 
Annak érdekében, hogy a sportszervezetek (erre vonatkozó szervezői megbízás esetén a 
vagyonvédelmi vállalkozás főrendezői) megfelelően igazolni tudják a jogszabályok által meghatározott 
tevékenységüket, felhívtuk a sportszervezetek, illetve az általuk megbízott rendezők és rendező 
szervek figyelmét arra, hogy a rendezők felkészítését – a vagyonvédelmi vállalkozások képzésen részt 
vett és az MKOSZ által kibocsátott igazolással rendelkező vagyonvédelmi szakemberrel közösen – a 
központilag összeállított képzési anyag alapján mielőbb önállóan szervezzék meg.  
 
A képzéshez az MKOSZ – a képzés rendszerének véglegesítéséig díjmentesen – előadó 
biztosításával nyújtott segítséget az alábbiak szerint: 
 

 a férfi NBIA sportszervezetek esetében 12 sportszervezet 13 képzést, 
 a női NBIA sportszervetek esetében 5 sportszervet 6 képzést,  
 a női Magyar Kupa mérkőzéseit ellátó további egy rendező egy képzést, továbbá  
 a férfi NBIB-ben további 1 sportszervezet 1 képzést szervezett.  

 
Az MKOSZ minden felkészítésen biztosította a jogszabályoknak megfelelően a szövetség 
képviselőjének a jelenlétét.  
 

7. Adatkezelési kérdések 
 
A biztonsági ellenőrök ellenőrzései alapján megállapítást nyert, hogy a sportszervezetek az 
adatkezeléseik során a jogszabályi rendelkezéseket nem veszik figyelembe. Sem az adatkezelésekkel 
kapcsolatos kötelező bejelentések, sem a kapcsolódó adatkezelési kötelezettségek, sem az 
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeik nem kerülnek végrehajtásra, kidolgozásra.  
 
A jogszabályok előírásainak való megfelelés érdekében a BB felhívta a figyelmet a a végrehajtandó 
feladatokra, jogszabályi előírásokra.  
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A kamerák által rögzített képmás és hang (adott esetben a személy rögzített magatartása is) 
személyes adatnak minősül, így védelmére vonatkoznak az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásai.  
 
A sportrendészeti célú kamerával megfigyelésről az Stv. 74. §-a, a vagyonvédelmi célú megfigyelésről 
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény határoz meg részletszabályokat. A sportrendészeti célú adatkezelés adatkezelője a 
sportszervezet (rendező szerv igénybevétele esetében a rendező lehet), amely felelős a 
jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségek betartatásáért. A kötelezettségek teljesítésének 
elmaradása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) komoly bírságot 
is kiszabhat. 
 
A levélben felhívtuk a sportszervezetek figyelmét, hogy: 

 a kamerával való megfigyelésről, a kamerák elhelyezkedéséről és a rögzített adatok 
kezeléséről a nézőt a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményen, a 
belépőjegyen, bérleten, illetve a klubkártyán piktogramok felhasználásával, valamint magyar, 
angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven is tájékoztatni kell;  

 az adatkezelést a NAIH-nál adatvédelmi nyilvántartásba kell vetetni. Az adatkezelés csak a 
nyilvántartásba vételről rendelkező határozat kibocsátását követően kezdhető meg. A 
nyilvántartási számot az adatkezelési tájékoztatón fel kell tüntetni. 

 a kamerával megfigyelést célszerű törvényi adatkezelésként (minősített sportrendezvényen 
nézők megfigyelése) bejelenteni és a létesítmény által üzemeltetett kamerarendszer 
felhasználása érdekében olyan szerződést kötni, amelyben az adatkezelői jogokat a 
létesítmény (mint szerződéses adatfeldolgozó) átadja a sportszervezetnek. A bevont 
adatfeldolgozókkal az általuk ellátandó feladatokra szerződni kell. 

 
8. 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 a szervezési feladatok jogszabályoknak megfelelő 
végrehajtására, az egészségügyi biztosítás mellett katasztrófavédelmi szakértő is bevonásra kerül. A 
biztosítás során a jogszabályi rendelkezések betartásra, betartatásra kerültek.  
 
A szövetség rendezvényei vonatkozásában szurkolókkal szembeni intézkedésre sem a válogatottak, 
sem a 2017. évi női és férfi MK döntő esetében nem került sor. 
  
 
Budapest, 2017. április 24. 

 
Tisztelettel: 

 
 

Kovács Péter sk. 
elnök 
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MKOSZ. Elnöksége 
 
 
Budapest 
 
 
Tárgy: JB. Beszámoló / 2016-17 
 
 
Tisztelt Elnökség! 

 
 
 

JB. beszámoló a 2016-2017-es bajnoki évben végzett tevékenységéről 

 

 

A továbbképzéseinket az  MKOSZ   komplex  kosárlabda edzőcsarnokában, és a  BEST WESTERN PLUS  

Lakeside Hotelben  tartottuk   ebben a szezonban is. 

2016. szeptember 03-04-én 81 fő NB I-es . játékvezetőknek, és  26 fő mérkőzés ellenőrnek. a felkészülése a  

2016-2017-os bajnoki szezonra, kettő  napos továbbképzéssel indult, Az első nap fizikai felméréssel kezdődött, 

majd színvonalas előadások követték, a második napon: 

 -       A játékvezetés  megváltozott technikája és a sportszerűtlen hibák volt a bemutató fő központi témája                               

 -       Továbbá a honlapról, és annak megújult funkcióiról kaptak tájékoztatást a megjelentek. 

Cél a hazai bajnokságban továbbra is a játékszabályok,  a rend és fegyelem egységes alkalmazásának 

elérése,   - a követelmények széleskörű ismertetése az edzők, sportvezetők, szurkolók részére (honlapon 

keresztül) - mert ezáltal sok konfliktus megelőzhető! 
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A fizikai felmérésre  81 fő jelentkezett, 3-an különböző okokra hivatkozva  felmentést kértek,  78 tesztelőből 78-

an  sikeresen teljesítettek. 

Az NB II-es keret tagjai  (79 fö) egy napos továbbképzésben részesültek, szintén Székesfehérváron  

2015.szeptember  25-én -  ahol fizikai felmérésen, és  előadássorozatban részesültek a keret tagjai. A fizikai 

felmérésen 8-an nem teljesítettek.  

A fizikai tesztet  alól  felmentést kérőknek, valamint a nem teljesítőknek havonta a JB. pótlási lehetőséget 

biztosított.   

A bajnoki év közben március hónapban 1 napos képzés keretében, az NB I „A” „AB” és  B csoportos 

játékvezetők, és ellenőrök részére play-off előtti továbbképzést szerveztünk a - Működési Szabályzatunknak 

megfelelően - fizikai felmérés, játékvezetés technikája (gyakorlati) és  elméleti előadássorozat keretében, -   fizikai 

felmérésen, a 81 főből 4 fő nem jelent meg, 4 fő sérült 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 képzésben: 

 Országosan   566 fő  regisztrált játékvezetőt érint rendszeresen évente 2 alkalommal – a havi internetes 

oktatáson túl - mely a további fejlődés zálogát jelenti. 

A keretek alakulása: 

Szabályzatunknak megfelelően elkészítettük a játékvezetők rangsorát a JB által adott pontszámok, a külső 
ellenőrzések, a mérkőzésellenőri jelentések, és a honlapon történő videoszavazások 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 kiesik 3 fő:   Surányi Gábor, Sallai István, és  Ádám József (2 év kihagyása miatt) 
 Az AB keretből feljut 4 fő: Balogh Gyula, Gyuris Péter, Kovács Nimród, Vida József.  
       Így kialakítva az A keret 32-es   létszámát. 
„AB” keret: 
 Az AB keretből  és 1 fő inaktív státuszba került: Csabai-Kaskötő Brigitta szülés miatt „inaktív állományba”  
       került. 
Az AB keretbe: 3 játékvezető került fel a B keretből: Bagi Bálint, Dr. Mészáros Balázs, Szalai Zsolt.  Így alakult  
        ki    a 17   fős AB keret. 
„B” keret:  
 Mivel a B keretből 3 játékvezető esett ki: Dernei Gábor, Németh Sándor, Sértő Róbert sérülés és egyéb  
         elfoglaltság miatt, valamint 3 fő  „inaktív” státuszban van, ezért a Grémium nem tartotta fontosnak  
         további játékvezetők  kiesését. 
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A JB a korábbi gyakorlatnak megfelelően minden egyes országos utánpótlás tornán jelen volt, és ellenőrizte a 
játékvezetőket. Igy az utánpótlás tornákon az NB-II kiemelt keret szinte valamennyi játékvezetője (35 év alattiak) 
lehetőséget kapott -  mindenkiről legalább 3 - 4 ellenőrzés készült. 
Ez alapján 6 játékvezető került a B keretbe:Földesi Ádám, Kéri István, Major Ádám, Nagy Viktor Pécsi Zsolt, és    
Szilágyi Bálint.. Így alakult ki a 33-as B keret. 
Az inaktív játékvezetők esetleges újra aktívvá válása esetén a működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
történik a keretbe sorolásuk. 
 
Játékvezetői Bizottság: 

A Játékvezetői Bizottság  létszáma 1 fővel csökkent, ugyanis ebben a bajnoki szezonban Dr. Valovics István 

lemondott JB. tagságáról, -  így a JB. létszáma: 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! 

Rövid távú célok: 

 nyugodt szakmai légkör megteremtése, a bajnokság zavartalan lebonyolítása érdekében 

 objektív, szakmai teljesítményen alapuló, a keretek kialakítását elősegítő ellenőrzés továbbfejlesztése 

 a játékvezetés szakmai elismertségének és tekintélyének további növelése 

 egységes játékvezetői szemlélet kialakítása, érvényesítése 

 magasabb erkölcsi és etikai követelmények érvényesítése 

Hosszú távú célok: 

 a  magyar játékvezetői kar szakmai színvonalának további emelése 

 a fiatalok szakmai alapon történő folyamatos beépítése a keretekbe 

 az ellenőrzés eredményeinek és a rangsornak érvényesítése a küldésben 

 profi szemlélet kialakítása, sportág iránti alázat és az önbizalom növelése 

 nemzetközi szintre alkalmas játékvezetők kiválasztása és képzése, jelölése 

 referee típusú játékvezetők számának a növelése 

 elérni, hogy minél kevesebb játékvezető legyen kióvva 

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 emelkedésének zálogát továbbra is a 

KÉPZÉS – ELLENŐRZÉS - KÜLDÉS  
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egységében látjuk. 

 

Képzés: 

 A honlapunkat tovább fejlesztettük, www.jatekvezeto.hu–t melynek során több új funkció lehetősége előtérbe 

került – mivel már korábban regisztrálásra kerültek a területi játékvezetők, és   működési  szabályzatuk is 

módosításra került,  már csak a megyei JB-k  következetes vezetésén múlik, hogy teljes kerettel a folyamatos 

országos képzésben hányan vesznek részt - itt van még további 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. 

Ebben a bajnoki szezonban is folytatódott a  regionális játékvezetés és Játékvezetői Bizottságok 

munkájának feladatainak, koordinálására,  segítésére,   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 jól 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, 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 hogyan 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). A régiós mentorokkal az MKOSZ a bajnoki évadra szerződést köt. A szerződésben 
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foglaltak teljesítését az MKOSZ JB regionális játékvezetést segítő csoportjának régiós instruktorai ellenőrzik és 
igazolják.  

 
A Mentor II. program az országos keretbe tartozó játékvezetők részére:  
 
Ez a képzési rendszer a már néhány éve működő, az országos keret valamelyik csoportjában játékot vezető 
kollégák számára kerül beindításra. Az a célja, hogy elősegítse a szakmai kommunikációt a 10 mentor 
játékvezetés nemzetközi keringésében aktívan részt vevő, valamint a tapasztaltabb NB I A csoportos 
játékvezetők és a fejlődni, előrelépni szándékozó kollégák között. A Mentor II. programot – sikeres külföldi példák 
alapján – a nemzetközi játékvezetőink hozták létre, és alapvetően az ő javaslataikra került összeállításra a 10 
országos mentorból álló szakmai stáb.  
 
A Mentor II. program mentoraival az MKOSZ szerződést kötött,  ami az adott bajnoki évad végéig szól  - a programot Papp 
Péter koordinálja. 
  
A Mentor I és  II. program  2016. januárjában indult, és jelenleg is  jól működik. 

Nagy hiány van továbbra is Referee  típusú játékvezetőkből – ezért: 

Referee típusú játékvezetőink képzésének, új lendületet kellett adni, ebben segítségünkre van a Mentor II 

programban résztvevő 10 neves  játékvezetőnk – természetesen kevesebb létszámmal, és csak az arra 

alkalmasak bevonásával, fokozatos terheléssel és oktatással kívánjuk a programban résztvevők munkát segíteni, 

hogy a szakmai tekintély és önbizalom megszerzése után megfelelő felkészültséggel végezhessék ezt a nem 

könnyű feladatot. 

Kandidátusi képzés: 

A 4 napos tábor  keretében - Kecskemét 2016. augusztus -   Papp Péter  szervezésében önkéntes jelentkezés 

alapján 32 fő vett részt  a megrendezett kandidátusi képzésen, melyből 8 fő női játékvezető volt! 

Előadók: nagy tapasztalattal rendelkező aktív nemzetközi, és neves NB-I-es játékvezetők voltak. 

Nemzetközi játékvezetői keret kialakítása - 2017-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, - 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. (korábbiak) 

6.  Tőzsér Dénes, 7. Praksch Péter (2 új  fiatal jelölt) 

 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 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 
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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, stb,), - bár női játékvezető jelölhető alapesetben is. 

 A nemzetközi kandidátusi képzésben minden jelenlegi nemzetközi játékvezető  szívesen részt venne, segítve a 

fiatalokat, ahogyan eddig is a különböző MENTOR programokban és kandidátusi tanfolyamokon. 

 

 

Ellenőrzés: 

Az ellenőrzést amit a szakmai fejlődés zálogának tekintünk - az oktatás kontrolálására, a játékvezetők szakmai 

megsegítésére, valamint szankcionálásra használunk. 

Ebben a bajnoki szezonban az „AB” és „B”, valamjnt az alacsonyabb osztályokban működő játékvezetők  külső 

ellenőrzésekbe bekapcsolódtak be a nemzetközi játékvezetőink is.  

Külső ellenőrzés: (Külső ellenőrzésnek számít: a  videó ellenőrzés is) 

2010-töl - 2017.04. hó-ig  - bajnoki évek ellenőrzéseinek számszerű összehasonlítása: 

 

 Ell. db.  

2010-11 

Ell. db. 

2011-12 

Ell. db. 

2012-13 

Ell. db. 

2013-14 

Ell. db. 

.2014-15 

Ell. db. 
 
2015-16 

Ell db. 
 

2016-17 

NB I. A 183 263 319 104 168 164 156 

AB 48 94 111 46 69 58 82 

B 118 155 220 107 119 86 131 

NB II kiem 0 90 120 42 70 51 53 

 Ö: fő/alk  349/116 alk. 602/200 alk. 770/291 alk. 299 /108alk 356/154 alk. 359/158 alk 422/150 alk 

 

A külső  ellenőrök száma:  9 fő - 1 fővel csökkent ebben a bajnoki évben.(Dr. Valovics István lemondott) 

 

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! 
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A játékvezetők profi szemléletét, csak egységes és magas fokú motivált játékvezetőkkel lehet elérni.   Az 

MKOSZ. vezetése és a JB. igyekszik megadni minden támogatást annak érdekében, hogy ez a cél 

megvalósuljon!  

Küldések: 

A küldések tekintetében a 2 hetes küldési ciklust kezdetben igen, de később a  férfi keresztjáték  kezdetétől nem 

tudtuk tartani, továbbra sem, mert nem 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 81 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 külső ellenőr 

értékeli. 

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, annak ellenére, hogy az elmúlt (2014-2015-ös) bajnoki 

szezonban  országosan 247 fő jelentkezett játékvezetői tanfolyamra, és ebből 174–en sikeresen le is 

vizsgáztak – a többségük regisztrálásra is került. 

 Az újonnan levizsgázott és regisztráltak lemorzsolódást kívánjuk megelőzni a mentor I. programmal - de 

további beiskolázások szükségesek. A megnövekedett utánpótlás csapatlétszámok következtében tovább 

emelkedett a mérkőzések száma, és ezt a meglévő már igaz lassan növekvő (stagnáló) megyei játékvezetői 

állományokkal megoldani időnként szinte lehetetlen volt,- ekkor az országos JB. segítségét  kérték a megyei 

kollégák. 

A kötelezően beindított megyei szövetségek keretei között szervezett   játékvezetői tanfolyamok eredményeként a 

létszám lassan-lassan kezdett emelkedni - de még korántsem elegendő. 
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 Kötelezően bevezetésre került továbbá megyei keretek között is a fizikai teszt a továbbképzések alkalmával, - 

igaz csökkentett mértékben az NB I-es keret követelményeihez képest - Valamint elkészítettük a megyei 

szövetségek részére is a Működési Szabályzatuk mellékletét melyben az elméleti és fizikai követelmények 

rögzítésre kerültek. 

Regisztrált játékvezetők: 

 

 

Regisztrált jv-k 2011-12 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

NB-s: 154 fő 152 154 fő 152 fő 160 fő 

Régiós: 287 fő 331 380 fő 417 fő 405 fő 

Össz: 441 fő 483 fő 534 fő 569 fő 565 fő 

 

Mint a táblázatból kitűnik, ma Magyarországon összesen 2016-17-es szezonban 565 fő regisztrált 

játékvezető van. Ebből 81 NB I-es, és 79 fő NB II-es  és - 405 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, - jelenleg 174 főnél tartunk 2014-15-ös évben. Ennek ellenére  régiós  összlétszám  (a 

táblázat alapján)  időközben azért csak 37 fővel emelkedett mert a megyék a „fantom játékvezetőket” akik nem 

hajlandóak az együttműködésre  (fizikai és szellemi teszt nem teljesítése) kénytelenek voltak törölni a 

rendszerből. 

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 beilleszkedésükben, 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 
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játékvezetőt abban a szezonban, melynek 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. 

Teljesítmények: 

2016-2017–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 – (8  bajnoki év alatt 2 volt) 

Szankcionálások területén néhány NB-s játékvezetőt kellett részesíteni gyenge, vagy nem megfelelő 

játékvezetői tevékenysége miatt felfüggesztésben, vagy pihentetésben (NB I A és B csoportban). Sajnos 2 

bajnoki mérkőzésen - játékvezetői  mulasztásból  adódóan - a mérkőzésen sportszerűtlen cselekedetek nem 

lettek kellően szankcionálva - melyek utólagos videoelemzések   ( pl. KTE-Alba) során kerültek nyilvánosságra.  A 

JB. az esetért felelős játékvezetőt(ket) néhány hétre mellőzte a küldésből,  melyek nem képeztek ugyan óvási 

alapot, de valóban jogos felháborodást keltettek. 

Gyenge játékvezetői teljesítmény miatt a JB. saját hatáskörben 10 játékvezetőt figyelmeztetett illetve pihentetett 

több - kevesebb ideig a 2016 - 17-es bajnoki szezonban. 

Kimutatás az elmúlt 7 évről: 

Bajnoki év: Eltiltás idő: 1-4 hét Eltiltás miatt kiesett össz: 

2009.10-11.07-ig 5 figyelmeztetés, 24 eltiltás, 670 000 Ft 

2011.10-12.07-ig 15 eltiltás 372 000 Ft 

2012.10-13.07-ig 33 eltiltás 626 000 Ft 

2013.10-14.04-ig 49 eltiltás 1 152 000 Ft 

2014.10 – 15-ig 14 eltiltás 728 000 Ft 

2015.10-2016.04-ig 17 eltiltás 670 000 Ft 

2016.10-2017.04-ig 10 eltiltás 420 000 Ft 

 8 bajnoki szezon alatt össz: 4 638 000 Ft 
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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 - 150 eFt/ 

hónap! 

A gyenge teljesítmény a játékvezetőknél is szankcionálva  van – csak a médiával nincs közölve! 

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. 

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. 

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 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,  2017.04-10. 

                                                                                                   Üdvözlettel: 

                                                                                                                        Faidt Mihály  

                                                                                                                        MKOSZ. JB. elnök 
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2017. évi szakmai és pénzügyi terv 
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