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MEGHÍVÓ 

 

Tisztelettel értesítjük, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2022. május 10-én, kedden, 1100 órai 

kezdettel a Magyar Kosárlabdázás Háza konferencia termében (2040 Budaörs, Liget u. 12.) KÜLDÖTTGYŰLÉST tart. 

 

A Küldöttgyűlés napirendje: 

 

1. Az MKOSZ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

– szakmai és pénzügyi beszámoló 

– közhasznúsági jelentés 

– az Ellenőrző Bizottság beszámolója 

2. 2022. évi szakmai és pénzügyi terv 

 

A Küldöttgyűlésen a küldöttek szavazati jogukat az Alapszabály 12. § alapján gyakorolhatják. Amennyiben a jogszabályi 

környezet azt szükségessé teszi, a Küldöttgyűlés az Alapszabály 16/A. § („A Küldöttgyűlés működési rendje veszélyhelyzet 

ideje alatt”) alapján kerül lebonyolításra. 

 

A Küldöttgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a Megismételt Küldöttgyűlés időpontja 2022. május 24. 1100 óra. 

 

 

 

Budaörs, 2022. március 29. 

 

MKOSZ Elnökség 
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1.napirendi pont:

Az MKOSZ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

– szakmai és pénzügyi beszámoló

– közhasznúsági jelentés

– az Ellenőrző Bizottság beszámolója
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Az MKOSZ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA, EREDMÉNYEI ÉS PROGRAMJA 2021-2022 

Az MKOSZ tevékenységét a 2021-2022 szezonban a pandémia negyedik és ötödik hullámára történő felkészülés, 

a kosárlabda eseményeken való részvételi feltételek jogszabályi környezetnek és járványhelyzetnek megfelelő 

dinamikus meghatározása, a válogatott programok és nemzetközi válogatott események biztonságos 

megszervezése, valamint a Magyra Kosárlabdázás Háza projekt megvalósítása határozta meg. 

A pandémia hatása 

Bár a járványügyi korlátozások a 2020/21-es szezon végére jelentősen enyhültek, az átoltottság aránya 

jelentősen nőtt, és a nézők is visszatérhettek a kosárlabda eseményekre, a korábbi évek tapasztalatai alapján 

egyértelmű volt, hogy ősszel a járvány újabb hullámára kell számítanunk. Az MKOSZ Elnökségének egyértelmű 

célja volt, hogy a 2021/22-es szezon kapcsán is olyan intézkedésekkel próbálja védeni a sportolók és 

sportszakemberek egészségét, mely megfelelő egyensúlyt teremt a versenyrendszer lebonyolíthatósága és a 

járvány elleni küzdelemmel között. 

Az MKOSZ 2021. augusztusában – a sportági szakszövetségek között elsőként – a FIBA COVID protokollal 

összhangban tesztelési kötelezettséget vezetett be a kosárlabda eseményeken résztvevő sportolók és 

játékvezetők kapcsán, mely kötelezettség alól a vakcina felvétele mentesített. Azon korosztályokban, ahol az 

átoltottság rendkívül alacsony volt, illetve a sportszervezetek jelzése alapján a szigorú beléptetési protokollnak 

nem tudtak vagy nem kívántak eleget tenni, a mérkőzéseket nézők kizárásával lehetett csak megrendezni. 

Az MKOSZ felé számos, az intézkedések jogszerűségét vitató, jogvédő szervezetekkel való fenyegetést 

tartalmazó szülői beadvány érkezett, azonban pár héttel később a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetve a 

NAIH állásfoglalása egyértelműen alátámasztotta a szabályzat jogszerűségét. 

Az MKOSZ Elnöksége havonta vizsgálta felül, hogy a vírushelyzet illetve a jogszabályi környezet okán kell-e 

módosítani az előírásokon, de a korlátozó intézkedések alkalmazásának 2022. március 7-én történt 

felfüggesztéséig jelentős változtatást nem kellett végrehajtani. 

A 2021/22-es szezonban a vírushelyzet a versenyrendszerek lebonyolítását radikálisan nem veszélyeztette, 

köszönhetően annak, hogy a beoltott sportolókra már nem vonatkozott a kontaktszemélyeket korábban terhelő 

karantén-kötelezettség! Jelentős költségnövekményt okozott azonban az események valamint a válogatott 

edzőtáborok rendezése kapcsán. 

A Tao támogatás 

A vírushelyzet miatt Magyarország Kormánya a látvány-csapatsportágak 2021. naptári évre vonatkozó TIG 

keretét korábban 25 Mrd Ft-tal csökkentette, azonban a 2021. nyarán a Kormány döntése alapján újra a látvány-

csapatsportágak rendelkezésére állt azzal a kikötéssel, hogy ingatlanok kapcsán csak megkezdett beruházásokra 

lehetett azt felhsználni. Az MKOSZ által alkalmazott TIG lehívási korlátozás (NB I. A csoport 60%, minden más 

bajnoki osztály 50%) jól vizsgázott, jelentősen nagyobb számú sportszervezet tudott a működését a következő 

évig biztosító támogatást lehívni, mint egy évvel korábban. Az ingatlan keret kapcsán az MKOSZ Elnöksége 2022. 

januári ülésén újra meghatározta azon folyamatban lévő, vagy minimális feltöltési igényű projektek listáját, 

melyek 2022. május 31-ig jogosultak támogatási igazolás iránti kérelmet benyújtani. A működési keret 

vonatkozásában továbbra is jelentős, korábbi programok hosszabbításából származó összeget görget maga előtt 

a sportág, de nagy segítséget jelent, hogy a Pénzügyminisztérium a 2022. évi TIG keret kapcsán hozzájárult az 
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ingatlan keretből 3 Mrd Ft működési keretre történő átcsoportosításához. Ennek is köszönhetően a 2022. május 

31-ig érvényes lehívási korlátozás 10%-kal enyhülhetett, azaz NB I. A csoportos csapatok kapcsán 70%, míg

egyéb sportszervezetek vonatkozásában 60%-os limit kerülhetett bevezetésre.

Tao lehívási arány 

(2021.12.31-ig) 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

MKOSZ 95,17% 100,00% 71,61% 98,80% 98,93% 98,93% 98,92% 98,31% 75,07% 41,72% 0 

Sportszervezetek - ingatlannal 97,82% 95,21% 91,60% 89,76% 97,31% 92,45% 72,89% 76,35% 84,03% 83,05% 84,89% 

Sportszervezetek - ingatlan nélkül 97,98% 94,42% 92,77% 90,57% 96,38% 95,97% 93,90% 96,60% 92,85% 87,45% 92,26% 

Az MKOSZ 2021. naptári évben a hosszabbított programból és tartalékából gazdálkodott, a 2021/22-es SFP-re 

nem hívott le támogatást, így a sportszervezeteknek nagyobb működési keret állt rendelkezésére. 
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A 2022/23-as SFP-k keretösszegének meghatározása ebben az évben is a korábban alkalmazott, játékengedély 

és csapatszám alapján kalkuláló kvótarendszeren alapult, azonban 3 év után újra jóváhagyhatóvá váltak bizonyos 

stratégiailag támogatott tárgyi eszközök, pl. buszok, sportelemző rendszerek, stb… 

Az MKOSZ Sportágfejlesztési Programjának részét képező főbb területek: 

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

iskolás korosztály) programok folytatása

II. Az U11-U12, központi finanszírozású versenyrendszer üzemeltetése

III. Megyei Szervezeti Egységek működtetése, tevékenységének és jogalkalmazásának fejlesztése

IV. Az akadémiai rendszer és a mentorrendszer működtetése, valamint az államilag elismert

sportakadémiákkal való együttműködést megteremtő szabályzati keretrendszer kialakítása

V. A Nemzeti Egyetemi Főiskolai Bajnokság (MEFOB) megrendezése 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. A válogatottak felkészülési körülményeinek, sportszakmai lehetőségeik optimalizálása

VIII. Magyar Kosárlabdázás Háza projekt

IX. Nemzetközi események rendezése

X. A legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek támogatása
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I. A „Kosárpalánta” és a „Dobd a kosárba” program

A „Kosárpalánta” program (5-7 éves gyerekek). Az MKOSZ 

egyik legsikeresebb, gyerekeket érintő programja. 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 gyak

orlatanyaga épül be az edzésanyagba – sikerességét 

bizonyítja, hogy a 2016/17-es tanévtől alternatív 

tantervként is választhatóvá vált az iskolák részére. Folytatódott a KOSÁRPALÁNTA programhoz tartozó 

akkreditált pedagógus-továbbképzés is, melyre egyre növekvő létszámban jelentkeznek a pedagógusok az ország 

minden részéből. 

A 2017/2018-as szezontól hivatalos versenyrendszer került kiírásra kosárpalánta programban résztvevő 

gyerekek részére. A program aktuális adatai: 

• 415 csapat, 7885 gyerek

• óvodai csapat  23

• 1. osztály 65 
• 1-2 osztály 56 
• 2. osztály 111 
• 3. osztály 80 
• 3-4. osztály 36 
• 4. osztály 44 

A LEGRAND „Dobd a kosárba!” program – immár névadó 

szponzorral – továbbra is sikeresen célozza meg a kijelölt 

célcsoportot legfontosabb tömegesítési programunkként.  

• A 2018-19-es szezont követően a Dobd a kosárba!

iskolák létszáma 200-ról 100 körüli létszámra szűkült, mivel

a program ekkorra már elérte és túl is teljesítette az elvárt

célokat.  A program irányítása visszakerült az országos

vezetők, illetve 2 helyettes vezető kezébe (Zsolnay Gyöngyi-

Rezák László vezetők, illetve Zsolnay Árpád és Gyeőry

Zsuzsanna helyettes vezetők). 12 fordulós országos jamboree

került megszervezésre, aminek a keretében a gyerekek 3x3 bajnokságban mérhették össze tudásukat. (mind a

110 iskola részt vett a versenyeken. A pandémia előtti utolsó jamboree Szegeden került megrendezésre 2020

február 21-én, nagyszerű hangulatban. 2020 március közepén a kormány bejelentette, hogy az iskolákat bezárják,

ezzel a programnak is vége szakadt.

• A 2020-21 es tanévre 12 fordulós jamboree sorozat szerepelt a tervekben. A járványhelyzetre hivatkozva

a legtöbb igazgató minden közeli érintkezéssel járó aktivitást letiltott, így nem lehetett testnevelés órákat,
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edzéseket tartani. A szülők féltek, a tanárok tanácstalanok voltak. A program vezetői kitartásra, nyugalomra 

bíztatták az edzőket, és hogy maradjanak kapcsolatban a gyerekekkel, legyenek kreatívak, vigyázzanak az eddig 

felépített Dobd a kosárba! programra. A testnevelők megtettek mindent, a lehetőségeikből kihozták a 

maximumot. Néhányan a parkba mentek edzeni, játszani, online feladatokat adtak a gyerekeknek, amit otthon is 

végre tudtak hajtani, és állandó kapcsolatban maradtak tanítványaikkal. Az őszi és tavaszi jamboreekat, akinek 

volt rá lehetősége, iskolai kereteken belül bonyolították le. A 105 iskola igyekezett megfelelni az elvárásoknak. 

Az Országos Dobd a kosárba! jamboree nem került megrendezésre a világjárvány miatt.  

• A 2021-2022 tanévben 100 iskola vállalta a versenyzést. Az év eleji megbeszélésen a testnevelők és a

szülők is a helyi megrendezésű őszi és tavaszi jamboreekat preferálták így az iskolák saját kereteiken belül

szervezték és rendezték meg a kötelező versenyeket a kicsiknek és a nagyobbaknak egyarát. Pozitív változás

volt, hogy minden iskolában lehetett már edzéseket tartani, a gyerekek újra elkezdtek járni egyesületi

csapataikhoz is, valamint a külsős testnevelőket is beengedték a tornatermekbe. Lassan visszaállt a régi rend, a

létszámok újra elérték a kívánt mennyiséget, és az érdemi munka is megkezdődhetett az oltások megérkezésével.

Az igény arra, hogy versenyezzenek a csapatok más iskolákkal is, egyre jobban felerősödött, így 2 év után újra

megrendezésre kerül az országos Dobd a kosárba! jamboree 2022 június 17-én, Törökbálinton.

II. Az U11-U12 bajnokság

Az MKOSZ a Tao támogatási rendszer bevezetésére alapozva a 2012/13-as 

szezontól vette át a korábban SPORT XXI. program részét képező U11-U12-es 

versenyrendszer működtetését és finanszírozását A versenyrendszer a 

vírushelyzet miatt az előző évitől kevesebb, 553 csapattal működik, a szövetségi 

versenyekkel együtt járó adminisztratív feltételek betartatása mellett 

(játékengedély, sportorvosi engedély, játékjogosultság, stb…). 

A 2021/2022-es szezonban az alacsony átoltottság miatt az U11-U12 bajnokságban került 

elhalasztásra a legtöbb mérkőzés, de csak minimális csapatszám csökkenés (4%) volt tapasztalható. 
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Az U11-12 csapatszám csökkenésen kívül a pandémia más korosztályokban is okozott csapatszám csökkenést, 

de ennek mértéke sem jelentős (5%). 
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III. Megyei Szervezeti Egységek tevékenységének és jogalkalmazásának fejlesztése

A megyei szervezeti egységek az MKOSZ kihelyezett irodáiként végzik tevékenységüket. Saját bevételeik 

(igazolási, átigazolási díjak, támogatások, stb…) a megyei szövetségek alszámláin kerülnek elkülönítésre, de 

amennyiben saját bevételeik nem elegendőek működésük finanszírozására, az MKOSZ központi költségvetéséből 

segíti az erre rászoruló megyei szövetségeket! A megyei szövetségek lehetőséget kaptak arra, hogy bevételeiket 

Tao támogatás gyűjtésével növeljék, és a megnövekedett forrásokból a területükön sportágfejlesztő és 

népszerűsítő programokat hajtsanak végre. egyre növekvő számban járulnak hozzá bevételeik növeléséhez a Tao 

támogatás segítségével, lehetőséget teremtve ezáltal olyan sportágunkat népszerűsító programok és események 

megvalósításához, melyekre korábban nem volt lehetőségük. 

Az MKOSZ hivatali munkaszervezete és a megyei szövetségek szervezete közötti kapcsolattartást biztosító 

Amatőr Bizottság segíti és koordinálja a megyei szakemberek tevékenységét. A vírushelyzettel kapcsolatos 

korlátozások enyhítését követően a személyes látogatások újra előtérbe kerültek, de az utazási költségek 

optimalizálása miatt az online platform bizonyos témakörök kapcsán (pl. ügyvezetők meghallgatása) továbbra is 

a kommunikáció preferált módja maradt. 

IV. Az új akadémiai akkreditációs rendszer alkalmazása és a mentorrendszer működtetése

Magyarország Kormányának 303/2019. (XII. 12.) számú rendelete alapján sportágunkban négy államilag 

elismert sportakadémia működik, négy városban: Budapesten (Budapesti Honvéd SE), Debrecenben (DEAC 
Kosárlabda Akadémia Kft.), Pécsen (Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány és Sopronban (Darazsak 

Sportakadémia Kft.). Az MKOSZ Elnöksége korábban javaslattal élt a Sportért Felelős Államtitkárság felé, hogy 

az államilag 
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elismert sportakadémiák száma kerüljön növelésre (minden képzési területen legyen legalább egy férfi és egy női 

állami akadémia). A javasolt sportszervezetek EMMI általi vizsgálata megtörtént, de az állami akadémiai rendszer 

bővítése kapcsán további döntés egyelőre nem született. 

A Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ és az MKOSZ együttműködése nemcsak folytatódott a 2021/22-

es szezonban, de szorosabbá is vált. Ezen együttműködésnek köszönhetően nemzetközileg is elismert előadókat 

felvonultató konferenciák, magas színvonalú edzőtovábbképzések kerültek megszervezésre és hiánypótló 

szakanyagok kerülnek kiadásra. A KSMK igazgatója rendszeresen tájékoztatja az MKOSZ Elnökségét az előttünk 

álló feladatokról, tervekről, valamint az együttműködés potenciális területeiről. 

Az MKOSZ a 2020. évben 10 MKOSZ Akadémiát akkreditált a mentorrendszer tapasztalatainak felhasználásával 

és a produktivitási mutatók figyelembevételével: 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÉPZÉSI TERÜLET 

Női: Vasas Pasarét Női Kosárlabda Kft és BEAC 

Férfi: Vasas Férfi Kosárlabda Kft és MAFC 

KELET-MAGYARORSZÁGI KÉPZÉSI TERÜLET 

Női: DVTK Kosárlabda Akadémia Kft. 

Férfi: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÉPZÉSI TERÜLET 

Női: Széchenyi Kosárlabda Akadémia SE 

Férfi: Alba Fehérvár Kft. 

DÉL-MAGYARORSZÁGI KÉPZÉSI TERÜLET 

Női: PVSK 

Férfi: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia) 

A sportszervezetek minősítése 2 évre szólt, így 2022-ben esedékes az akadémiák újra akkreditálása. 

A megyei ellenőrző és mentor program – melynek célja a sportszervezetek utánpótlás-nevelő tevékenységének 

segítése – folytatódott a 2021/22-es szezonban is, az őszi program maradéktalanul megvalósult. 

A fizikai képességfejlesztéssel kapcsolatos felmérések programja az időrend módosításával került 

megvalósításra. Az eredmények összesítését követően az MKOSZ Elnöksége tájékoztatást kapott az eddigi 

tapasztalatokról, és az eddig levonható konzekvenciákról. Megállapításra került, hogy ezen terület fejlesztése 

elsődleges fontosságú. Az MKOSZ 2021-ben rendkívül sikeres sportágspecifikus erőnléti edzőképzést bonyolított 

le a Testnevelési Egyetemmel együttműködve, a képzés – mivel nagy igény mutatkozott iránta – 2022-ben újra 

elindult. 
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V. Egyetemi bajnokságok

Az MKOSZ és a MEFS együttműködésében szervezett 2021/22-es Nemzeti 

Egyetemi Kosárlabda Bajnokság alapszakasza a pandémia okozta minden nehézség 

ellenére rendben lezajlott. 

A 2021/22-es szezonban 14 női és 17 férfi csapat verseng a négyes döntőkbe jutásért, és a Nemzeti Egyetemi 

Kosárlabda Bajnokság győztese címért.  

Mivel az Európai Egyetemi Játékok 2024-ben Debrecenben és Miskolcon kerülnek megrendezésre, az ehhez 

kapcsolódó tesztversenyek megrendezése érdekében a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) 

2022. május 19-22 időszakban Miskolcon MEFOB Fesztivál keretében mintegy 1.000 fő egyetemista sportoló 

részvételével 8-10 sportág MEFOB versenyeit rendezi meg. A MEFS azzal a kéréssel fordult az MKOSZ-hez, hogy 

2022-ben – kivételesen, a korábbi pályázati rendszer helyett – a MEFOB döntő kijelölés útján Miskolcon 

kerülhessen megrendezésre, mely kérést az MKOSZ Elnöksége támogatta. 

VI. Nemzeti és nemzetközi B33 és Streetball versenyek szervezése

A 3x3 kosárlabdázást az MKOSZ 2011 óta kiemelt területként kezeli, és válogatott 

sikereink jelentős részét azóta ez a szakág hozza. A 2020. évben Budapestre, a 

Hősök terére tervezett Olimpiai Selejtező torna a pandémia miatt elmaradt. A FIBA 

döntése nyomán a rendezvény Debrecenben, 2021. június 4-6. között került 

megrendezésre. Mindkét válogatottunk – kiváló teljesítménnyel – a döntőig jutott, 

azonban egyikük sem tudta kivívni az Olimpiai Játékokon történő részvétel lehetőségét. 

A férfi válogatott döntőbeli ellenfele, Belgium kvalifikációja kapcsán jelenleg rendőrségi nyomozás van 

folyamatban Belgiumban, ugyanis felmerült a lehetősége, hogy az olimpiai selejtezőbe jutáshoz szükséges 

pontszámaik egy részét fiktív tornákon elért eredményeknek köszönhette. Az MKOSZ sértettként regisztrálta 

magát a Belgiumban zajló bűnügyben. 

Tekintettel arra, hogy a FIBA kvalifikációs rendszere (pontgyűjtés) a vélt vagy valós visszaélések miatt 

megváltozott, a magyar 3x3 szakágban is stratégiai változásra lesz szükség férfi vonalon. A tömeges 

rendezvények szervezésének helyét a minél több rangos, nemzetközi tornán való részvétel és az ott elért jó 

eredmények vehetik át, mellyel kapcsolatban (nemzetközi minta alapján) felmerült egy-két csak 3x3-ra 

szakosodott csapat működtetése és versenyeztetése. 
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B33 

A 3x3 kosárlabda szakágban 2021-es év kiemelt jelentőségű volt az 2020 Olimpia kvalifikációja miatt. Sajnos a 

versenysportra 2021 jelentős részében vonatkozó COVID szabályok nem tették lehetővé a válogatottak 

felkészülésének hazai rendezésű nemzetközi B33 tornákkal való támogatását. Ugyanakkor, ha nem is volt 

lehetőség a versenyrendszer minden bajnokságát elindítani, de sikerrel megrendezésre került a B33 U18 Országos 

Bajnokság és a B33 Egyetemi és Főiskolai Bajnokság, valamint ősszel, egy év kihagyást követően ismét elindult 

a 3x3 kosárlabda legnagyobb tömeget megmozgató versenysorozata a B33 DIÁKOLIMPIA. 

Összegezve a 2021-re is még a COVID nyomta rá a bélyegét, de az év közepétől már újraszerveződhetett 

a hazai B33 versenyrendszer, aminek eredményeképpen a tornákon  

780 csapatban több, mint 2500 játékos szerepelt 

B33 DIÁKOLIMPIA 

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

szempontból.  

A megyei versenyeken közel 300 iskola 509 csapata versenyezett 2 kategóriában (A korcsoport: általános 

iskolák, B korcsoport: középiskolák). A megyei tornák révén az ország minden részébe eljut a kosárlabda. A 

sorozat 2022 februárjában 4 régiós döntővel folytatódott, amelyik mindegyikében 40 csapat (16 A korcsoport 

és 24 B korcsoport) mérkőzött az Országos Döntőbe jutásért, aminek időpontja 222. június 12. Az Országos 

Döntőben szintén 40 csapat küzd meg a végső győzelemért. 

A Diákolimpia sorozatot az MKOSZ az Magyar Diáksportszövetséggel kötött licencia szerződés alapján rendezi 

meg. Így a B33 Diákolimpia egyenrangú sorozat a többi diákolimpia sorozattal (tanulmányi verseny) és a legjobb 

csapatok felvételi pontszámot kapnak. 
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3x3 U18 Országos Bajnokság 

2021. május – 2021. június között 12 fiú és 12 lány csapat részvételével került megrendezésre az B33 U18 

Országos Bajnokság. A 2 selejtező tornáról a 6-6 csapat jutott a 2021 június 19-én Budapesten az Óbudai 

Kaszások pályáin tartott országos döntőbe. A Bajnokságot a lányoknál az Atomerőmű Szekszárd, a fiúknál az 

Újpest-Megyeri Tigrisek nyerte. 

B33 Egyetemi és Főiskolai Kosárlabda Országos Bajnokság 

A 2021. május – 2021. június között megrendezett sorozatban 11 férfi és 10 női egyetemi csapat szerepelt. A 

kupa rendszerű lebonyolításban a 2 selejtező fordulóban elért eredményeik alapján a legjobb hat csapat jutott a 

2021 június 19-én Budapesten az Óbudai Kaszások pályáin tartott döntőbe. A Bajnokságot a nőknél a TFSE, a 

férfiaknál a BME-MAFC nyerte 

A 3x3 kosárlabda 2015-től már szakágként elismert ennek megfelelően a válogatott csapatok megfelelő szakmai 

háttérrel készülhettek a világversenyekre. A versenyeztetésük magában foglal összetartásokat, amelyek 

általában a nemzetközi világversenyekhez kötődtek. A felkészülési versenyek alapvetően a B33 Tour sorozatai, 

amelyeken való részvételt a COVID szabályok 2021-ben nem tettek lehetővé. Igen hasznosnak bizonyulnak a 

környező országokban megrendezésre kerülő tornákon való szereplés is, ahol a világ vezető csapataival 

mérkőzhetnek a felnőtt válogatott csapatok. A férfi és női felnőtt válogatott csapat tovább lepésének – olimpiai 

kvalifikálás, az olimpián való sikeres szereplés – legfontosabb feltétele válogatott keretet adó játékosokból álló 

és más magyar játékosokból álló csapatok nemzetközi tornákon való sikeres részvétele.. 
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A Streetball 2021. évi sorozata: 

2021-ban huszonkilencedik szezonjának vágott neki a Streetball lelkes sportszervező 

csapata, hogy Budapesten és az ország több pontján a streetball (3x3) szakágat 

népszerűsítse, tömegesítse, valamint a kosárlabdázás alapjait megismertesse az 

ország lakosságával. A versenysorozat csúcspontja a szeptember 18-án 

megrendezésre került Kosárlabdázás Napja volt. 

A Streetball Challenge Hungary a tömegesítést szem előtt tartva, évről évre több száz 

csapatot (2021-ben csaknem 700 csapat) és több ezer sportolni vágyót vonz be 

rendezvényeire, megadva ezzel minden korosztálynak a lehetőséget, hogy 

belekóstolhassanak az utcai kosárlabdázás világába. Idén 17 kategóriában kerültek 

lebonyolításra versenyek, és összességében kijelenthető, hogy minden állomáson 

változatos, izgalmakkal teli küzdelmeket vívhattak egymással a kilátogató sportolók. 

2021-es helyszínek: Körmend, Zánka, Veszprém, Oroszlány, Budapest, Kecskemét és Nyíregyháza 

Először került megrendezésre 1-1 elleni bajnokság a Streetball részeként. A 18 év feletti férfi 

játékosoknak meghirdetett verseny nagyon népszerű volt nemcsak a két pesti streetballon, hanem a 

vidéki helyszínen is. 

Összesített csapatszám: 679 csapat 

Összesített versenyzőszám: 2716 

A Magyar Kosárlabdázás Napja az elmúlt évekhez hasonlóan a Hősök terén került megrendezésre. A 

tér díszborításán 20 mobil kosárlabdapálya szolgált a programok helyszínéül. Az esemény sikerességét 

és népszerűségét segítette a sportág legendáinak megtisztelő jelenléte, köztük az 1991-ben izraeli 

Nyíregyháza 

június 19. 
Kőbánya 

június 12. 

Hősök tere 

szeptember 18. 

Körmend 

augusztus 14. 

Veszprém 

augusztus 20. Oroszlány 

június 26. 

Kecskemét 

szeptember 4. 

Zánka 

július 10. 
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Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett magyar női válogatott tagjai, továbbá a Tungsram élő 

kosárlabda legendái! 

A rendezvényen külön is kiemelték és köszöntötték az egyik legsikeresebb magyar sportcsalád kilátogató 

tagjait: az akkor 95. életévében járó Telegdy György tagja volt az 1952-es olimpián szereplő magyar 

válogatottnak, a MAFC játékosaként pedig három alkalommal nyert bajnokságot. 

A Streetball Challenge 2020-ban hét állomáson került megrendezésre, s a csapatszámban elért számok 

is mutatják, hogy a streetball a 28. szezonban is olyan életképes, mint története során mindig. 

 

VII. Válogatottak 

Válogatottjaink 2021. évben az alábbi eredményeket érték el: 

 

Férfi Felnőtt Válogatott 

2021-ben a magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezőt játszott a FIBA Eurobasket 2022-re való kijutásért. Az 

„F” csoportban Szlovénia, Ausztria és Ukrajna voltak az ellenfelei az alábbi eredményekkel: 

• 2021. február 18.: Szlovénia – Magyarország 84-72 (23-15, 17-21, 25-22, 19-14) 

• 2021. február 19.: Ausztria – Magyarország 81-83 h.u. (20-15, 19-15, 20-24, 16-21, 6-8) 

• 2021. február 21.: Magyarország – Ausztria 81-58 (16-18, 22-12, 20-12, 23-16) 

• 2021. február 22.: Magyarország – Ukrajna 63-97 (20-24, 14-26, 11-27, 18-20) 

1. Ukrajna 6 4/2 458/414 10 

2. Szlovénia 6 4/2 470/434 10 

3. Magyarország 6 4/2 438/455 10 

4. Ausztria 6 0/6 421/484 6 

 

A magyar válogatott a 3. helyen végzett csoportjában, így kvalifikálta magát a FIBA EuroBasket 2022-re, ahol a 

„B” csoportban Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Franciaország, Litvánia és Németország lesznek az ellenfelei a 

németországi Kölnben: 

• 2022. szeptember 1.: Bosznia-Hercegovina – Magyarország 

• 2022. szeptember 3.: Magyarország – Szlovénia 

• 2022. szeptember 4.: Franciaország – Magyarország 

• 2022. szeptember 6.: Magyarország – Litvánia 

• 2022. szeptember 7.: Magyarország – Németország 
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2021-ben a magyar válogatott világbajnoki selejtezőt játszott a FIBA Basketball World Cup 2023-ra való 

kijutásért. Az „E” csoportban Portugália és Franciaország voltak az ellenfelei az alábbi eredményekkel: 

• 2021. november 26.: Portugália – Magyarország 75-81 (15-20, 18-18, 16-23, 26-20)

• 2021. november 29.: Magyarország – Franciaország 54-78 (8-21, 21-24, 9-18, 16-15)

A magyar válogatott programja 2022-ben a FIBA Basketball World Cup 2023-ra való kijutásért az „E” 

csoportban: 

• 2022. február 24.: Magyarország – Montenegró 67-83 (15-17, 13-19, 14-20, 25-27)

• 2022. február 27.: Montenegró – Magyarország 84-88 (14-17, 21-23, 24-19, 25-29)

• 2022. július 1.: Magyarország – Portugália

• 2022. július 4.: Franciaország – Magyarország

1. Franciaország 4 4/0 314/233 8 

2. Montenegró 4 2/2 317/297 6 

3. Magyarország 4 2/2 290/320 6 

4. Portugália 4 0/4 256/327 4 

Női Felnőtt Válogatott 

2021-ben a magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezőt játszott a FIBA Women’s Eurobasket 2021-re való 

kijutásért. A „H” csoportban Szlovákia volt az ellenfele az alábbi eredménnyel: 
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• 2021. február 4..: Szlovákia – Magyarország 57-65 (22-19, 9-23, 11-3, 15-20) 

1. Szlovákia 4 2/2 261/252 6 

2. Magyarország 4 2/2 257/250 6 

3. Hollandia 4 2/2 248/264 6 

 

A magyar válogatott csoportja 2. helyén végzett, és nem jutott ki a FIBA Women’s Eurobasket 2021-re. 

 

2021-ben a magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezőt játszott a FIBA Women’s Eurobasket 2023-ra való 

kijutásért. A „C” csoportban Spanyolország és Izland voltak az ellenfelei az alábbi eredményekkel: 

• 2021. november 11.: Magyarország – Spanyolország 62-66 (15-14, 13-19, 18-20, 16-13) 

• 2021. november 14.: Izland – Magyarország 58-115 (20-28, 17-31, 13-25, 8-31) 

1. Spanyolország 2 2/0 173/114 4 

2. Magyarország 2 1/1 177/124 3 

3. Románia 2 1/1 117/166 3 

4. Izland 2 0/2 117/180 2 

 

A magyar válogatott programja 2022-ben a FIBA Women’s Eurobasket 2023-ra való kijutásért a „C” 

csoportban: 

• 2022. november 24.: Románia – Magyarország 

• 2022. november 27..: Spanyolország – Magyarország 
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Utánpótlás válogatottak 

FIBA U20 European Challengers 

Dátum: 2021. július 20-25. 

Helyszín: Sopron (HUN) 

Magyarország az 1. helyen végzett! 

FIBA U20 Women’s European Challengers 

Dátum: 2021. július 12-17. 

Helyszín: Sopron (HUN) 

Magyarország az 1. helyen végzett! 
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U19-es Női Világbajnokság  

Dátum: 2021. augusztus 7-15. 

Helyszín: Debrecen (HUN) 

 

Magyarország a 3. helyen végzett! 

 

 

FIBA U18 European Challengers 

Dátum: 2021. augusztus 3-8. 

Helyszín: Levice (SVK) 

 

Magyarország az 1. helyen végzett! 
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FIBA U18 Women’s European Challengers 

Dátum: 2021. július 27. – augusztus 1. 

Helyszín: Klatovy (CZE) 

Magyarország a 6. helyen végzett. 

FIBA U16 Women’s European Challengers 

Dátum: 2021. augusztus 9-14. 

Helyszín: San Fernando (ESP) 

Magyarország a 3. helyen végzett! 

FIBA U16 European Challengers 

Dátum: 2021. augusztus 16-21. 

Helyszín: Sofia (BUL) 

Magyarország az 1. helyen végzett! 
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VIII. Technikai fejlesztések

2022. március 22-én átadásra került a Magyar Kosárlabdázás Háza. Az átadó ünnepségen legmagasabb szinten 

képviseltette magát a FIBA és a FIBA-Europe is, hiszen Andreas Zagklis FIBA főtitkár és Kamil Novak a FIBA 

Európai Ügyvezető Igazgatója is jelen volt. 

• A korábbi Pannon GSM székház egyharmada, a korábbi szerverterem, egyéni képzésekre és

továbbképzésekre alkalmas, konferencia eszközökkel felszerelt kosárlabda csarnokká alakult, mely az öt

tárgyalóval, oktató teremmel és a kondícionáló teremmel kiegészülve látja el az oktató-továbbképző központ

funkciót.

• Az épület másik szárnyában, 300 négyzetméteren kerül kialakításra a sportág történetét feldolgozó, a

kapuit várhatóan nyáron megnyitó kosárlabda múzeum, valamint az MKOSZ munkavállalóinak és a Budapesti,

illetve Pest Megyei Kosárlabda Szövetség irodáin kívül a befejező-melegítő konyhával felszerelt étkezde.

• A mélygarázs szinteken, a 180 parkolóhely mellett kerültek kialakításra a sportszerek és dokumentumok

tárolására alkalmas raktárhelyiségek. Az épület gépészete, légtechnikája és villamos hálózata is megújult: a fűtést

modern és takarékos kondenzációs gázkazánok biztosítják, az energiatakarékosságról a LED világítás mellett az

épület tetején elhelyezett napelemek gondoskodnak.

A konyha (étterem), a kosárlabda múzeum, az előtetők, a rámpa illetve a kerítés kialakításának munkálatai 

folyamatban vannak, ezek várható összköltsége 300 MFt.. 
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Folytatódott és folytatódik az MKOSZ ügyviteli rendszereinek fejlesztése: 

• a Nemzeti Sportinformációs Rendszer megkezdte működését, az MKOSZ nyilvántartási rendszerének

illesztését szolgáló interfész fejlesztése – a sportszervezetek regisztrációjával együtt – elindult,

• élesben is jelesre vizsgázott a Fegyelmi, Biztonsági és Technikai Bizottságok összehangolt

adminisztrációját elősegítő szoftver, mely nyomon követhetővé és monitorozhatóvá teszi a folyamatban

lévő fegyelmi ügyeket, tárgyalásokat és határozatokat,

• a korábban telepített, és előző évben tovább fejlesztett kamerarendszer (8k-s kamerák rendszerbe

illesztése) újabb, sportelemző funkcióval bővül, mely lehetővé teszi az adott csarnokban végrehajtott

edzések elemzését,

• az MKOSZ létesítmény kataszter keretrendszerének adatokkal való feltöltése folyamatos, a sportág

által használt létesítmények lajstromba vétele után a potenciálisan használható tornatermek felmérése

következik,

• a sportmanipuláció elleni küzdelem és a doppingellenes tevékenység elősegítésére tervezett e-learning

rendszer 2022. évben megkezdi működését, a beérkezett, kitöltött kérdőívek alapján az anyag tartalmi

véglegesítése zajlik,

• az átvilágítás eredményeként javasolt MKOSZ beszerzéseit és megrendeléseit folyamatában kezelő és

nyilvántartó rendszer fejlesztése befejeződött, a rendszer használata tesztüzemben zajlik,

• az amatőr mérkőzések online streamjének platformja, a Hunbasket TV fejlesztése új lépcsőfokhoz

érkezett, az előző évi utánpótlás döntőket követően a 2021/22-es szezonban tartaloma rendkívüli

mértékben bővült, az MKOSZ statisztikai adatbázisához történő illesztés folyamatban van,

• megkezdődött az amatőr sportszervezetek mérkőzéseinek mobileszközökkel történő streamelését (Rec’N

Go) egyszerűsítő alkalmazás specializált fejlesztésének előkészítése.

IX. Nemzetközi események rendezése

Az MKOSZ nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően 2021-ben számos rangos nemzetközi torna került, illetve 

2022-ben kerül majd megrendezésre: 

1. 3x3 „Universality” Olimpiai Selejtező torna

2021. június 4-6. között rendezték a 3x3 szakág olimpiai pótselejtezőjét, melyen a versengő csapatok az utolsó 

jegyet szerezhették meg a tokiói Olimpiai Játékokra. Bár a magyar válogatottak sajnos a döntőben alul maradtak 

a belga (férfiak) és olasz (nők) csapat ellen, az esemény rendezési szempontból rendkívül sikeres volt, Debrecen 

újra kivívta mind a FIBA, mind a résztvevő sportolók és sportszakemberek tiszteletét! 
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2. Utánpótlás Világbajnokságok

A FIBA egymást követő 3 UP Világbajnokság megrendezését is hazánknak ítélte 2020 januárjában. 2021-ben 

U19 női, 2022-ben U17 női, majd 2023-ban U19 férfi világbajnokságot rendezhetünk Debrecenben! A pandémia 

okán a 2021-es U19 VB-re a FIBA a Hódos Imre Sportcsarnokot is elfogadta, azonban idén, az U17 VB már a 

Főnix Arénában kerül megrendezésre! 

3. Utánpótlás EB

2021. májusában a FIBA arról határozott, hogy a nagy létszámú EB-k helyett kisebb létszámú Challenger tornákat 

bonyolít le. Sopronban U20 női és U20 férfi Challenger torna került megrendezésre. 2021-ben az U20 Női EB-

helyszíne lesz Sopron. 

4. 3x3 események

Debrecen 2021. augusztus 24-29 között újra nagyszabású 3x3 eseményeknek lehetett házigazdája, hiszen a 

World Tour mellett itt került lebonyolításra az U18 Világbajnokság 19 fiú és 18 lány csapat részvételével. 2022-

ben, már hagyományos módon, augusztus végén újra Magyarországra figyel majd a világ 3x3 szakága, hiszen a 

sikeres rendezési sorozat folytatódik a World Tour és az U18 VB újabb megrendezésével. 
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X. Legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek támogatása 

 

Az MKOSZ 2021-ben a nevezési díjak (44.200.000,- Ft) visszajuttatásán túl a Férfi NB I. A csoportos 

sportszervezeteket 4.000.000,- Ft, a Női NB. I. A csoportos sportszervezeteket 3.000.000,- Ft 

alaptámogatásban részesítette. Az alaptámogatás 2022. évben is megmarad. 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 kerül, míg az 5. nem hazai nevelésű sportolók 

játékengedélyéből befolyt összegből várhatóan összesen 20.000.000,- Ft támogatást nyújt majd az 5. nem hazai 

nevelésű sportolót nem foglalkoztató férfi sportszervezetek részére. 

Az SzRt. a vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó ellenérték utolsó részletét, 250 millió Ft + ÁFA 

összeget nem fizetett meg 2020. évben a félbeszakadt bajnokság miatt. Az MKOSZ saját vagyoni értékű jogainak 

értékesítéséből származó bevételéből – az elmaradt források okozta károk enyhítésére – 2021-ben 240 millió Ft 

összeget adott át az NB I. A csoportos sportszervezetek részére. Az új szerződést az SzRt ezúttal is 2 szezonra 

kötötte meg az MKOSZ-szel (2022/23 és 2023/24), a csapatokat érintő jogdíj értéke szezononként változatlanul 

1 milliárd Ft + ÁFA maradt. 

2022. évben (bruttó): 

92 MFt (MKOSZ alaptámogatás) + 7,4 MFt (5. nem hazai nevelésű FIBA kupa támogatás) + 40 MFt (TV 

jogdíj) + 1.000.MFt (SzRt) +20 MFt (nem hazai nevelésű támogatás) = br. 1 442 MFt 
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MKOSZ Szenior Ad-Hoc Bizottságának 2021-2022 éves beszámolója 

 
 
 
Bizottságunk célja a 2021 évben is az volt, hogy a szenior korban lévő, magyar, még aktív és inaktív kosárlabdázókat 
támogassa, összefogja, érdekeiket képviselje. 
 
Hazai versenyek: 
2021-es esztendő a szenior korúak versenyeztetésére is még erősen rányomta bélyegét a pandémiai és a folyamatosan 
változó, szigorodó korlátozások. 
Nagy örömünkre ezen nehézségek ellenére is, az évente általában 8-9 szenior kosárlabda tornából, négy verseny 
megrendezésre került. 
 
Nemzetközi tornák: 
2021 szeptemberében, az olaszországi Alassioban megrendezett Szenior tornán egy női és két férfi csapat vett részt 
támogatásunkkal. 
 
Kosarasok Klubja: 
A bizonytalan és állandóan változó járvány helyzet miatt a 2021-es évben nem volt lehetőség a szenior kosarasok éves 
rendezvényének megtartására. 
 
Magyar Kosárlabda Múzeum: 
Bizottságunk tagjai hathatós és folyamatos segítséget nyújtottak, nyújtanak Dobor Dezsőnek és Lugossy Norbertnek, 
hogy a Magyar Kosárlabda Múzeum, minél hitelessebben, részletesebben tudja bemutatni a magyar kosárlabdázás sikereit, 
kiválóságait, kiemelkedő eredményeit. Ezt az érték teremtő munkát a jövőben is mindig támogatni kívánjuk. 
 
„Kosarasokért Grémium” megalapítása”: 
 
2021. november elején megalakult a „KOSARASOKÉRT GRÉMIUM”. 
Olyan neves, a magyar kosárlabda kultúráért, sikereiért sokat tett, köztiszteletben álló embereket szólítottunk meg, akik 
eddig is rengeteget tettek a hazai kosárlabdázás felemelkedéséért. 
A 7 tagú grémium tagjai: 
Németh Ágnes, Szuchy Márta, Horváth Frigyes, Judik Zoltán, Kangyal Tibor, Farkas Attila, Judik Béla 
Elnök úrral és Főtitkár úrral többször is egyeztetve a témában, kidolgoztunk egy programot, mely a magyar kosárlabdázás 
hagyományait és hírnevét 
hívatott ápolni, támogatni és elismerni. 
Ezt a programot 2022 márciusában tettük le a MKOSZ vezetőinek asztalára. 
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Kosarasokért Alapítvány:  
Örömmel jelezzük, hogy megalakulása után két évvel, a Kosarasokért Alapítvány közhasznú alapítvánnyá vált. így már 
fogadni tudja a támogatói adójának 1%-át. Az MKOSZ hathatós támogatása mellett, ezzel is segítve a rászorulók, 
elesettek további támogatását. 
 
Egyéni támogatások: 
A 2021-es esztendőben a kosárlabda klubok, Akadémiák hathatós támogatásával, tudtunk jelentős segítséget nyújtani, a 
nehéz egészségügyi és anyagi helyzetben lévő, korábbi válogatott / 4 x EB bronzérmes/ edzőnek Pálinkás Jocinak. 
Több, nehéz helyzetben lévő kosarasnak nyújtottunk, nyújtunk anyagi, szociális, mentális segítséget. 
 
 
Törökbálint, 2022.04.03. 
 
 
MKOSZ Szenior Ad-Hoc Bizottsága 
 
 
 
Judik Béla Zoltán                        Farkas Attila                               Ujváry Judit                             Hartl László 
         Elnök                                            Tag                                          Tag                                           Tag 
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Akrobatikus Kosárlabda Ad-Hoc Bizottság 

2021-2022. Éves Beszámoló 

 

Az Akrobatikus Kosárlabda Bizottság vezetőinek (mint az MKOSZ legfiatalabb szakágának) fő feladata az alap 

irányelvek, szemléletmód, stratégiák kialakítása, megtartása az egységes és hatékony fejlődés érdekében. Ehhez 

elengedhetetlenek az egységes és általános célkitűzések megvalósítása mind rövidtávon, mind pedig hosszútávon, hogy az 

alapok mélyek, erősek legyenek a szakvezetők, edzők, bírók és háttérben dolgozók számára is. 

 

 

I. Általános célkitűzések: 

 

• Az akrobatikus kosárlabda, mint sport népszerűsítése 

• Sportolói bázis bővítése  

• Előző évekhez képest korosztályonként több akrobatikus kosárlabda utánpótlás sportoló 

felkészítése/indítása/versenyeztetése a következő szezonokban 

• A bajnokság fordulóinak megtartása, további bővítése 

• Az Akrobatikus Kosárlabda versenyrendszerének megszilárdítása, pontozásának egyszerűsítése, fejlesztése 

• Az új edzők megfelelő és folyamatos gyakorlati képzése 

• Meglévő sportolóink mélyebb szeretete a sportág iránt 

• Heti több edzést biztosítani a sportolóinknak 

• Az akrobatikus kosárlabda, mint új sportág edzésmódszertanának kialakítása/fejlesztése 

• Sportolók széleskörű fizikai és mentális felkészítése erre az összetett sportágra, majd tovább a versenyzésre 

- Összetett sportág lévén a sérülések lehetőségének minimalizálása 

- Futástechnika fejlesztése 

- Erőnléti, állóképességi edzések 

- Akrobatika oktatás 

- Labdakezelés és koordináció alapjainak oktatása 
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II. Részletes beszámoló 

 

 

2021 szeptemberében a Magyar Kosárlabdázás Napján szerveztük meg az országos bajnokságban szereplő korosztályos 

csapatok bemutatóit, a sportág és a bajnokság népszerűsítésé érdekében, amely idén is óriási sikert aratott.  

 

A bajnoki fordulók idén is 4 korosztályban (U14, U16, U18, U23) kerültek megrendezésre. 

 

Az előző szezonhoz képest a Szabadtéri Sportok Egyesületének csapatai mellett a szegedi Akrobatikus Kosárlabda 

Sportegyesület immáron három csapattal, és a mezőtúri Mátrix SE egy csapattal csatlakozott bajnokságunkhoz. 

Mindeközben egy új helyszínen, Tatán a Talentum Gimnázium égisze alatt is elindultak az utánpótlás edzések.  

 

Az összesen leigazolt akrobatikus kosárlabdázó: 285 fő, ebből az idei évben a versenyeken aktívan részt vett: 138 fő  

Sajnos a COVID helyzet nem tette még lehetővé sportolói bázisunk nagyszámú bővülését. 

 

A 2020 szeptemberében létrehozott Akrobatikus Kosárlabda Országos Bajnokság social média felületeit azóta is aktívan 

használjuk. 

Instagram: https://www.instagram.com/akrokosar_ob/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Akrokos%C3%A1r-OB-105630041349595 

 

A 2021-2022-es szezonban eddig minden fordulót sikerült megtartani és sikeresen lebonyolítani, ahol minden 

versenybemutatót élőben közvetítettünk a fenti online felületeken a nézők, szülők számára. Az összes forduló eredményei, 

jegyzőkönyvei az MKOSZ weboldalára kerültek feltöltésre. 

 

Sportolóinkon egyre jobban látszik az előző évek kemény munkája. Az edzők szakértelme és segítsége által a fiatalok soha 

nem látott egyedi trükköket, technikai elemeket és koreográfiákat mutatnak be fordulóról fordulóra. 

 

A legjobb akrobatikus kosárlabdázókkal (több utánpótláskorú sportoló részvételével) készülünk a 2022-es Kosárlabdázás 

Napján tartandó „BuDUNKpest” – IV. Nemzetközi Világkupára. Reméljük, hogy ezzel is tehetünk egy lépést afelé, hogy az 

akrobatikus kosárlabda világszintű sportággá fejlődjön és idővel majd olimpiai sportág legyen.  

 

III. Éves értékelés 

A sportág népszerűsége folyamatosan növekszik, köszönhetően a már lelkes akrobatikus kosarasoknak, a bizottság és az 

edzők kitartó munkájának, valamint a Face Team akrobatikus kosárlabda csapat fiataljai online tevékenységének. 

A bajnokság szabályrendszerét sikerült átláthatóbbá tenni, pontozását egyszerűsíteni és online vezetni, ami lehetővé teszi 

akár TV-s közvetítések esetében is az eredmények azonnali kiszámítását, megjelenítését. 

A bajnokság szervezése, lebonyolítása gördülékenyen halad, aminek utolsó fordulóját, eredményhirdetését május végére 

tervezzük. Az előzetes célkitűzéseket évről évre sikeresen teljesítjük. 

 

Bizottságunk következő éves célkitűzései hasonlóak a tavalyihoz: 

 

- A sportág további népszerűsítése és sportolók toborzása 

- Bajnoki fordulók bővítése (igény és további csapatok nevezése esetén) 

- Edzésmódszertani/oktatásmódszertani könyv megírása, kiadása magyarul és angolul egyaránt (a világon elsőként) 
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- Szabálymagyarázó és demonstráló videó gyártása 

- Edzők és testnevelők képzése 

- Az online jegyzőkönyvekhez egyéni és csapat statisztikai rendszer kialakítása  

- Bírói és jegyzőkönyvvezetői képzések megszervezése 

- A biztonságos, sérülésmentes sport fenntartása továbbra is az egyik legfőbb szempont marad bizottságunk és 

edzőink számára 

- Trambulinparkos és szivacsgödrös edzéshelyszínek megtartása a hatékonyabb sportolói fejlődés elérése érdekében 

- Folyamatos kapcsolattartás, tudásmegosztás a külföldi csapatokkal  

 

 

 

Köszönettel,  

 

Takács Áron 

Elnök 

Akrobatikus Kosárlabda Bizottság 
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BESZÁMOLÓ A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Amatőr Bizottság 

2021/22-es szezonra vonatkozó tevékenységéről 

 

 

I. Preambulum 

 A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége működésének legújabb kori történelmében jelentős 

szervezeti és működésbeli változások történtek a sportág értékeinek megőrzése, a kosárlabda további 

népszerűsítése és versenyképességének további növelése céljából. A sportág-stratégiai célok hatékony 

megvalósíthatóságának valós igényén alapuló felelős vezetői döntések eredményeként, egységes sportág 

szakirányítási rendszer jött létre, amelyet az MKOSZ testesít meg. Az operatív működés első számú 

vezetője az MKOSZ főtitkára. A sportágfejlesztési intézkedések a kosárlabda társadalom valamennyi szereplője 

részéről a kor követelményeinek megfelelő színvonalú működést és gondolkodást indokolnak, szabályozott 

hierarchikus rendszerben, beleértve az MKOSZ területi szervezeti egységeit (megyei/fővárosi kosárlabda 

szövetségek) és az MKOSZ bizottságait is. 

     A nemzeti és sportági stratégiai szabályozás rendezte és egységesítette a kosárlabda sportág szervezeti 

struktúráját is. A megyei/fővárosi kosárlabda szövetségek, a korábban eltérő helyi szokásokat is magukban foglaló, 

jellemzően a „Megyei/Fővárosi Sportszövetségek Szövetségei”-hez szervesen kapcsolódó működését egy országosan 

egységes, átlátható, a felelősségi viszonyokat egyértelműen rendező működés váltotta fel, amikor az MKOSZ 

Alapszabály 33. §-a létrehozta az MKOSZ Megyei Szervezeti Egységeit, deklarálva ezzel, hogy a Megyei 

(Fővárosi) Szövetségek az MKOSZ saját szervezetének részei. A szervezeti egységek szervezeti működési 

színvonalának egyértelmű fejlődése közismert. 

II. Az Amatőr Bizottság szervezeti működése 

 Az Amatőr Bizottságot (a továbbiakban: AB) az MKOSZ Alapszabály 8. §-a hozta létre, feladatait az MKOSZ 

Alapszabály, az MKOSZ SzMSz is szabályozza. Az AB az MKOSZ hivatali munkaszervezete és a megyei 

(fővárosi) szervezeti egységek közé ékelődve látja el a megyei/fővárosi szövetségek egységes, elvárásoknak 

megfelelő működése, adminisztrációja és jogalkalmazása, illetve átlátható és ésszerű gazdálkodása, valamint az 

amatőr szféra versenyszervezésének fejlesztése érdekében végzett munkáját. Az AB létszáma 3 fő, összetétele a 

megalakulás óta változatlan: Várhalmi Zsolt elnök, Bácskai Kornél tag, Ádám József tag. Az AB működése 

egyértelműen bizalmi elven alapul, beleértve a tagok egymás közötti, és a főtitkár  felé fennálló viszonyrendszerét 

is. Az AB feladatait a sportág-stratégiai célok szolgálatában, főtitkár iránymutatásai alapján végzi. Az 

MKOSZ SzMSz III.1.5. pontjában foglaltak alapján az AB minden év március 31-ig írásos jelentést terjeszt fel az 

MKOSZ Elnökség részére az éves tevékenységéről. 

III. Az Amatőr Bizottság 2021. évi tevékenysége 

Az MKOSZ SzMSz III.1.3. pontjában meghatározottak szerint az AB feladat- és hatáskörébe különösen az alábbiak 

tartoznak: 

- a megyei szövetségek egységes, elvárásoknak megfelelő működése, adminisztrációja és jogalkalmazása, illetve 

átlátható és ésszerű gazdálkodása, valamint az amatőr szféra versenyszervezésének ellenőrzése és segítése, 

- a megyei szövetségekkel folyamatos kapcsolattartás, részvétel elnökségi üléseiken  
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- a megyei ügyvezetők évenkénti beszámoltatása az elvégzett feladatokról, a megyei működés során felmerült 

gondok, problémák elemzése 

- éves feladat (munkaterv) elkészítése, 

- ülések gyakorisága, üléstervezés, a folyamatos munka biztosítása, 

- a Bizottságon belüli feladat-végrehajtás megosztása, 

- a szükséges információcsere kialakítása, 

- munkakapcsolat kialakítása más bizottságokkal. 

Az AB 2021. évben jóváhagyott éves munkaterv szerint hajtotta végre feladatait. A tárgyévi működésünk 

során 7 alkalommal tartottunk AB ülést, amelynek keretében 29 napirendi pontot tárgyaltunk. A területi 

szervezeti egységek részére aktuális és nélkülözhetetlen információk biztosítása és az egységes működés elősegítése 

céljából 3 körlevelet adtunk ki. 

Bizottsági ülés keretében készült el, illetve főtitkár részére felterjesztésre került: 

- az AB 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolója; 

- az AB és 2022. évi költségvetési tervezete és 2022. évi munkaterve; 

- a Bizottságon belüli éves feladat megosztás a munkaterv alapján; 

- a megyei (fővárosi) szervezeti egységek 2021. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóinak elemzése; 

- a megyei (fővárosi) szervezeti egységek 2022. évi költségvetéseinek elemzése; 

- a megyei (fővárosi) szervezeti egységek által használt informatikai rendszerek további felhasználói 

hozzáférésének igényfelmérése; 

- az MKOSZ „Digitális világa” - ezen belül a digitális jegyzőkönyv és megyei portál - alkalmazások helyzetének 

elemzése a megyei (fővárosi) bajnokságokra fókuszálva; 

- a megyei (fővárosi) szervezeti egységek Ügyrendjeinek felülvizsgálatára, továbbá a szervezeti és személyi 

változások aktualizálása. 

A Bizottsági működés során kiemelt figyelmet szenteltünk a területi szervezeti egységek által használt „FELHŐ” 

szolgáltatásunkban lévő szakmai, szervezeti és pénzügyi dokumentumok, iratminták áttekintésére, ellenőrzésére, 

karbantartására. Ezen tevékenységünk keretében külön egyeztetést tartottunk az MKOSZ pénzügyi 

szakembereivel az évközi adózást érintő jogszabályváltozások egységes értelmezése céljából, illetve 

iratmintát dolgoztunk ki a területi szervezeti egységek részére a koronavírus járvány idején elrendelt kijárási 

tilalomhoz kapcsolódóan a Megyei KSz-ek által kiállítandó munkáltatói igazolásra. Az AB folyamatosan 

bővíti nagy sikerrel alkalmazott központi felhő szolgáltatását, melyben valamennyi, a napi munkához szükséges, 

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

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

követését. A következő pénzügyi időszakra átalakításra kerül a beszámoló és tervező költséghelyes táblázat, amely 

megfelel majd az MKOSZ havi pénzügyi tájékoztatója szerkezetének. 

Az AB 2021. és 2022. évben folytatta a területi egységek ügyvezetőinek beszámoltatását. Tekintettel a 

koronavírus pandémiára és kihirdetett veszélyhelyzetre, az ügyvezetők 2021. évben videokonferencia keretében, 

2022. évben pedig részben személyes, részben on-line módon számoltak be tevékenységükről, illetve saját megyéjük 

kosárlabda sportjának helyzetéről. 

A beszámoltatás témakörei az alábbiak voltak: 

- Megyei KSZ szervezeti struktúra ismertetése, az elnökség és a bizottságok személyi és funkcionális működése; 

- Megyei KSZ-ek gazdálkodása, pénzügyi stabilitása; 

- Megyei KSz működési körülményei (iroda, technikai eszközök, infokommunikációs eszközök, stb.); 
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- A COVID-19 járvány hatása a kosárlabda sport megyei helyzetére. Az ügyvezetők ismertették megyéjük 

struktúráját, az esetlegesen bekövetkezett személyi változásokat. Örömteli tény, hogy általánosan 

megállapítható, a megyékben és a fővárosban, fegyelmezett, tervezett és takarékos gazdálkodás zajlik. Ennek 

következtében a vírushelyzet nem okozott kezelhetetlen problémát sem a kiadások sem pedig a bevételek 

tekintetében. Általános helyzet, hogy a megyei KSZ-ek, kevés kivételtől eltekintve, nem tartanak fenn irodát, 

ennek elsődleges oka a komoly összegű irodabérleti díj, továbbá hogy a sporttársak elsősorban telefonon napi 

kapcsolatban vannak, így nincs szükség közösségi térre. Az eszközellátás minden KSZ-nél megfelelő, 

amennyiben fejlesztésre van szükség, azt főtitkári engedéllyel a KSZ-ek maguk intézik, informatikai segítséget, 

szükség esetén, az AB biztosítja.  

Összességében megállapítható, hogy a területi szervezeti egységek működése ügyvezetői szinten 

alaposan átgondolt, fontos eredmény az a pénzügyi stabilitás, amelyet a precíz gazdálkodás eredményez, mind 

a bevételek maradéktalan behajtása, mind pedig a takarékos gazdálkodás területén. 

Sajnálatos tény ugyanakkor, hogy a COVID-19 miatt egyes területeken a 2020/21 évi megyei bajnoki küzdelmek, 

részben még a 2021/22 évi megyei bajnokságok is, az iskolák terembiztosítási nehézsége miatt nagyrészt 

ellehetetlenültek illetve nehézkessé váltak. Elismerésre méltó az a törekvés, hogy a játékvezetés és az 

asztalszemélyzet képzés terén, kihasználva a „munkanélküliséget”, videokonferencia megoldással több szervezeti 

egység is tanfolyamokat tartott, ezzel bővítve a két terület mindig szűkös létszámát. 

Az AB tárgyévben is alapszabályszerűen, összehangoltan, az érintettek részéről teljes körűen elfogadottan 

hajtotta végre az MKOSZ küldöttgyűlés előkészítésével kapcsolatosan meghatározott feladatait, az amatőr 

szférát érintően. 

Ebben az évben is kiemelt projektként kezeltük a B33-as Diákolimpia versenykiírásának elkészítését, MKOSZ 

elnökségi „jóváhagyatását”, a megyei (fővárosi) selejtezők megszervezését. Az előző – 2020/21.évi - bajnokság a 

SARS-CoV-2 koronavírus pandémia miatt felfüggesztésre került, de a 2021/22 évi B33-as Diákolimpiai selejtező 

valamennyi területi szervezeti egységnél megtartásra kerültek. 

Az AB a megyei (fővárosi) szervezeti egységek elnökségi ülésein való részvétellel közvetlenül tudja 

segíteni a szervezeti munkát, s visszajelezni az MKOSZ főtitkára felé mindazon észrevételeket, javaslatokat, 

melyek ezeken a fórumokon elhangzanak. Tekintettel arra, hogy komoly igény van a megfelelő kommunikáción 

alapuló tájékoztatásra az MKOSZ és megyei (fővárosi) szervezeti egységei között, ezért a pandémia ellenére 

törekedtünk a megyei elnökségi üléseken való MKOSZ AB képviseletre, 2021. évben 37 elnökségi ülésen vettünk 

részt. 

A hagyományos évad nyitó országos vezetői értekezletre 2021. évben az új székház beüzemelése miatt 

nem a megszokott szeptember első napjaiban, hanem október 17.-én került sor. Ezen valamennyi területi 

szervezeti egység vezetője (elnök, ügyvezető) részt vett, amelyet az akkor még hivatalosan fel nem avatott új 

Magyar Kosárlabdázás Házában tartottunk meg, amely keretében a megyei vezetők megismerhették főtitkári 

tárlatvezetéssel a nagyszerű új székházat valamint iránymutatást kaptak a főtitkári feladatokról. Meghallgatták az 

AB beszámolóját az elmúlt időszakról. Részletes tájékoztatást kaptak a TAO gyűjtés menetéről, technikájáról Molnár 

Tamástól, az MKOSZ finanszírozási vezetőjétől. Valamint tájékoztatást kaptak az MKOSZ Versenyiroda részéről a 

megyékre vonatkozó legfontosabb feladatokról és az új asztalszemélyzeti képzési anyagokról. Értékes előadás 

hangzott el az etikai helyzettel kapcsolatban Téczely Tamástól az Etikai bizottság tagjától. Bemutatkozott a vezetői 

értekezleten Dr. Gincsai János az MKOSZ sportinformációs vezetője.  

Az AB hagyományosan minden évben két workshopot szervez a területi szervezteti egységek számára. Ezeken 

elsősorban az operatív munkával kapcsolatos kérések, feladatok hangoznak el az ügyvezetők és munkatársaik 

számára. A tavaszi workshopra a pandémia miatt júniusban került sor Székesfehérváron. A főbb témakörök a 

„három pilléres finanszírozás”-sal kapcsolatos feladatok, illetve az új asztalszemélyzeti képzés gyakorlata.   
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Az őszi workshopra november hónapban került sor az új Magyar Kosárlabdázás Házában. Olajos Ádám a Webpont 

munkatársa bemutatta az akkor bevezetésre került és azóta közmegelégedés mellett használt JÁTÉKVEZETŐ KÜLDŐ 

országos programot! E projekt keretében megújult az országos játékvezető küldő rendszer. Ennek értelmében 

valamennyi területi küldő szervezet egységes felületen keresztül tudja megvalósítani a játékvezető küldést, ami óriási 

előrelépés. Ezzel gyakorlatilag megvalósult a több éve tervezett játékvezetői foglalkoztatást regisztráló egységes 

központi adatbázis. 

Gyakorlati oktatás keretében ismerhették meg a játékvezető küldők a program működését, valamint jelezhették a 

teszt időszak problémáit a fejlesztő felé. Cél, hogy az alkalmazások kezelése rutinszerűvé váljon, ehhez az AB 

folyamatosan írásos, videós segítséget nyújt, valamint telefonos támogatást is ad. Az AB a megyei portálok 

átalakításával megbízott Webpont informatikai fejlesztő céggel folyamatosan egyeztet. 

A 2022. évi tavaszi workshop főbb témaköre, valamint a továbbiakban visszatérő témák: az újonnan bevezetett 

Microsoft Office 365 (Teams, Onedriv, stb.) oktatása, gyakorlati elsajátításának bemutatása; az új pénzügyi 

protokoll ismertetése, gyakorlati tanácsok; pénzügyi, számfejtési adminisztrációs tapasztalatok és határidők; 

teremkataszter felmérési program helyzetéről tájékoztató; távoktatás, online képzés menete, gyakorlata az 

asztalszemélyzeti és a játékvezetésben. Összességében elmondható, hogy ezeken az összejöveteleken 

rendkívül aktívan képviseltetik magukat a megyék. Nagyon pozitívan nyilatkoztak a tekintetben is, hogy a 

feladatellátás során felmerült kérdésekre, az AB részéről támogató, autentikus válaszokat kapnak. 

Az AB 2021. évben is megszervezte a tavaszi és őszi közös bizottsági ülést, amelyen az MKOSZ 

társbizottságainak vezetői részt vettek. A bizottságok vezetői továbbra is hasznosnak ítélték meg ezeket a közös 

összejöveteleket, mert kölcsönösen megismertethetik egymással mind az elvégzett feladatokat, mind pedig a 

következő időszak terveit. 

IV. Pénzügyi beszámoló 

Az AB önálló gazdálkodást folytat az MKOSZ főtitkára által jóváhagyott éves költségvetés szerint. Az AB elnöke 

évente két alkalommal beszámol Főtitkár Úrnak a pénzügyi gazdálkodásról, amely tárgyévben átgondolt, alapos 

és előírásszerű volt. 

V. Összefoglalás 

Az AB tárgyévben is alapszabályszerűen, az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően, valamennyi 2021. évre 

meghatározott feladatát végrehajtotta. Az AB működése összehangoltan, az érintettek részéről teljes körűen 

elfogadottan valósult meg. Összességében megállapítható, hogy az AB működésével komoly értéket teremt. 

Bizottságunk tagjainak egymás közötti, az AB MKOSZ vezetőkkel, munkatársaival, társ bizottságaival és a Megyei 

KSz-ekkel való együttműködése kifogástalan. 

Pécs, 2022. április hó 6. 

 

Tisztelettel: 

   Várhalmi Zsolt 

MKOSZ AB elnök 
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Beszámoló az MKOSZ Versenybizottságának a 2021/2022-es bajnoki idényben végzett 

munkájáról 

 

A Versenybizottság 2021/2022-es idényben a következő felállásban dolgozott: 

 

dr. Gencsev Plámen – elnök 

Dr. Gincsai János – tag 

Halmos Péter – tag 

Dr. Neszmélyi Emil - tag 

 

A beszámolási időszakban a VB az MKOSZ szabályzatai által számára meghatározott feladatokat elvégezte, a szükséges 

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

A bizottság működésében megtartottuk a Covid-19 járvány következtében kialakított munkarend fő elemeit és jelenleg is 

elsődlegesen e-mail-ben bonyolítjuk a kommunikációt, a döntéselőkészítést és a döntések meghozatalát.  

A bizottság a 2021/2022-es bajnoki évben 32 határozatot hozott, e mellett az utánpótlás nevelési hozzájárulásról szóló 

versenybizottsági határozatok száma 115 volt. 

Dr. Gincsai János belépésével a szövetség munkatársai közé erősítette a bizottság munkájának hatékonyságát.  

 

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

Bizottságunk két jogász tagja komoly időt és munkát fektetett bele abba, hogy ezek 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, amiért köszönetet mondunk. Az MKOSZ Elnöksége is komolyan segítette a munkánkat azzal, 

hogy a változó körülményeknek megfelelően változtatott a szabályokon, hogy a bajnokságokat megfelelő keretek között le 

tudjuk bonyolítani.  

 

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

hogy minden döntést, alapos mérlegelés után, egyhangúan hoztuk meg. 

 

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

a magas színvonalú munkájáért, amelyet a még mindig jelentkező nehezebb körülmények és feltételek között is megoldották.  

 

 

Munkájukra és hozzáértésükre a jövőben is számítok. 

 

Budapest, 2022. április 11. 

 

dr. Gencsev Plámen s.k. 

VB-elnök 

 

36



MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

Postacím: H-2040 Budaörs, Liget u. 12.   I E-mail: mkosz@hunbasket.hu

Telefon/Phone: +36 23 885-450

www.kosarsport.hu          | www.hunbasket.hu

 

 

 

 

 

 
 

 

 www.kosarsport.hu          | www.hunbasket.hu

 

Az MKOSZ Etikai Bizottság 2021/2022-es bajnoki szezonra vonatkozó beszámolója 

 

„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit odaültetnek, azt aligha 

lehet valaha is onnan kipusztítani.”                                                                                                        

                                                                                                                                                                J. F. Oberlin 

Az etika erkölcsi jelenségekről szóló tudomány, mely az erkölcsi tények elemzésére törekszik, melyekből le lehet vezetni a 

mindenkori cselekvés normáit. Az MKOSZ elkötelezett a fair play szellemiségének a közvetítésében és abban, hogy ez a 

gondolkodásmód tükröződjön a kosárlabda sportágban érintett személyek cselekedeteiben. Különösen nagy felelőssége van 

ennek megvalósulásában a fiatalokkal foglalkozó edzőknek, hiszen a jövő kosárlabda generációjának a zálogai az utánpótlás 

korosztályban versenyző játékosok. „ Az edző az utánpótlás korú sportolókat fokozott felelősséggel, az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével, a korosztályokra jellemző pedagógiai módszerek alkalmazásával tanítsa és képezze.” 1 

A különböző klubokban foglalkoztatott edzők rendelkeznek megfelelő szakmai végzettséggel, mert az MKOSZ csak ennek 

birtokában hagyja jóvá a regisztrációjukat. Ez azonban nem garancia arra, hogy megfelelő pedagógiai módszereket 

alkalmaznak a képzés során. Az edzőknek, különösen az utánpótlás nevelőknek pedagógiai ismeretekkel is kell rendelkezni. 

A fiatalkorúaknál, kiemelten a kezdőknél a technikai-taktikai képzés mellett elsődleges szempontnak kell lenni a játék, a 

sportág megszerettetésének, ezen keresztül az örömélmény biztosításának. Az örömélmény megvalósulása leginkább a 

gyermek cselekedeteiről, az edzések során, a mérkőzésen nyújtott teljesítményéről történő segítő, pozitív 

visszacsatolásokkal érhető el. Ezzel a szemlélettel alakítható ki a gyerekekben a motiváció, mely minden sikernek az alapja. 

Az edzőnek példát kell mutatnia a gyerekeknek az életvitelével, a viselkedésével a pályán és azon kívül is. „A gyerekek 

sokkal többet tanulnak a példából, amit látnak, mint a kimondott szabályokból.”2 Sok esetben tapasztalható, hogy az 

eredménykényszer mindent felülír és az edzők elfogadhatatlan hangnemet és módszereket alkalmaznak a gyerekekkel 

szemben. „Megengedhetetlen a gyermeket emberi méltóságában sértő, becsmérlő kifejezésekkel illetni.” 3 Az ilyen 

megnyilvánulások torzítják a fejlődésben levő gyerekek személyiségfejlődését és nem segíti a megfelelő viselkedési normák 

kialakulását.   

A gyerekekkel foglalkozó sportszakembereknek a képzés ideje alatt folyamatosan együtt kell működni a szülőkkel. Nem 

megfelelő szemlélet, ha a szülő beleszól az edző munkájába. A képzés a klub és az edző felelőssége. A nevelést viszont a 

szülőkkel egyeztetett elvek alapján kell megvalósítani. Az együttműködésnek bizalmi alapon kell működni és ennek során 

harmóniára kell törekedni.  

 

                                                                                            1MKOSZ Etikai Kódex  III. számú melléklet: Az edzők etikája 
                                                                                                                                                                                                         2 Stephen King  

                                                                                                                                                                                                         3 MKOSZ Etikai Kódex V. számú melléklet: Gyermekvédelmi Szabályzat 
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Az MKOSZ Etikai Kódex tartalma sok segítséget nyújt az alapvető etikai normák megismerésében és ad útmutatást az 

edzőknek és a sportolóknak is a sportpályán való viselkedéshez, mellyel hozzájárul a fiatalok személyiségfejlődéséhez. A 

kódex V. számú melléklete tartalmazza a Gyermekvédelmi Szabályzatot, melynek célja, hogy biztosítsa a kosárlabda 

sportszervezetekben sporttevékenységet folytató minden 18. életévét be nem töltött személy fokozott védelmét, aminek 

betartásával minden fiatalnak lehetősége nyílik a sportban való kibontakozásra és a sportsikerek elérésére.                                                                                                

Az MKOSZ különös tekintettel az utánpótlás korosztályra elkötelezett a sportszerű viselkedés közvetítésében és 

gyakorlatában, illetve annak tudatosításában, hogy a fair play nem alternatíva, hanem evidencia kell, hogy legyen minden 

érintett számára. Ennek a szemléletnek a letéteményese az Etikai Bizottság, mely 2012-ben történt megalakulása óta 

változatlan összetételben működik.  

Elnök: Dr. Villányi Antal 

Tagok: Dr. Laluska Pál 

             Téczely Tamás 

A bizottság munkaterv alapján dolgozik, ami támpontot ad a célok és feladatok megvalósításához. Tartalmazta többek 

között a tervezett bizottsági ülések ütemezését, az Etikai Kódex két hiányzó melléklete elkészítésének határidejét, a fair 

play szemlélet betartására egy fair play felhívás elkészítésének a tervét, a sportszerű játék szemléletének kiszélesítését a 

kosárlabda sportágban, a versenykiírások, szabályzatok etikai vonatkozású tartalmának egyeztetését, a kapcsolattartást 

az MKOSZ egyéb bizottságaival. Kiemelt feladatunk a Főtitkár úr által elrendelt vizsgálatok elvégzése, melyek előre nem 

tervezhetőek, ezért állandó készenlétet jelent a bizottság tagjai számára. 

Az MKOSZ működésének legfontosabb szervezeti eseménye az évente megtartott Közgyűlés, melyen az Etikai Bizottság 

eddig minden évben szavazati jog nélküli képviseletet biztosított. A 2021. május 22-én megtartott Közgyűlésen a szakmai 

és gazdasági beszámolókat, a 2021. november 2-i rendkívüli Közgyűlésen az alapszabály módosítását fogadták el a 

küldöttek. Az online módon megtartott eseményeken ezúttal a bizottságnak nem volt képviselete. 

A bajnoki szezon során sportszakemberek, több alkalommal kértek véleményt a bizottság tagjaitól etikai ügyekben. A 

bizottság nem kezdeményezhet etikai eljárást, ezért a panaszokkal a Főtitkár Úrhoz irányítottuk az ér intetteket. 2021-ben 

Szarvas Gábor edzővel szembeni vizsgálatra kapott felkérést a bizottság, mert a szombathelyi játékosok megfélemlítésére 

és a szurkolók uszítására alkalmas felhívást tett közzé a Facebook-on. Az etikai eljárás 2021. szeptember 28-i dátummal 

jegyzett elmarasztaló határozattal zárult.     

Elkészült a Mérkőzésellenőrök és Versenybírósági Elnökök Etikája című szaketikai kódex, amely 2021. augusztus 10-i 

módosítási dátummal IV/A számú mellékletként szerepel az Etikai Kódexben. További feladatunk a Sportvezetők Etikája 

szaketikai kódex kidolgozása, melyben az első lépés, a sportvezetők körének meghatározása a Főtitkár Úr segítségével 

megtörtént. Az újabb melléklet megfogalmazása a következő időszak feladata lesz. 

A bizottság a vírusjárvány miatt az első félévben nem tartott bizottsági ülést. A második félévben három alkalommal 

ülésezett, melyek időpontjai és helyszínei: 

2021. július 2. Zalaegerszeg  

2021. szeptember 10. Zalaegerszeg 

2021. december 17. Zalaegerszeg 

A bizottsági ülések napirendi pontjait a munkatervben meghatározott, és az aktuális feladatok alapján terveztük meg. A 

júliusi és a szeptemberi összejövetelt Bodnár Péter főtitkár úr is megtisztelte jelenlétével. 
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Az Amatőr Bizottság 2021. október 19-én Budaörsön a Magyar Kosárlabdázók Házában tartott értekezletet megyei 

szervezeti egységek vezetőinek. Napirenden szerepelt „Tiszta játék” címmel Téczely Tamás előadásában az Etikai Bizottság 

prezentációja is, mely a fair play szellemiségének képviseletére és az etikai normák betartásának szükségességére hívta fel 

a figyelmet. Fontos szempont volt annak elérése, hogy a megyék vezetői megismerkedjenek az Etikai Bizottság feladataival 

és a továbbiakban etikai szempontból azonos szemléletet képviseljenek a megyei kosárlabda életben. 

Az Etikai Bizottság a 2021/22-es szezon előtt a sportágban érintettek részére elkészített egy felhívást, hogy a bajnokság 

során a sportklubok és minden kosárlabda sportágban érintett személy a fair play szabályait tartsa be a pályán és azon kívül 

is. Végül a bizottság felhívása nem került kihirdetésre, de reményeink szerint a következő szezon előtt megjelenik és 

segítséget nyújt ahhoz, hogy a kosárlabda a továbbiakban csak a sportról szóljon, mert ez közös érdekünk. 

              „ A végén mindig az jár jól, aki tud csapatjátékos lenni.” 

                     Charles Leclerc  

 

Zalaegerszeg 2022. március 31. 

 

 

 Dr. Laluska Pál                                               Dr. Villányi Antal                                         Téczely Tamás 

Etikai Bizottság tag                                    Etikai Bizottság elnök   Etikai Bizottság tag 
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AZ MKOSZ FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG  

2021/2022 ÉVI BESZÁMOLÓJA 
 

 

 

Az MKOSZ Fellebbviteli Bizottsága a 2021/2022-es szezonban összesen 10 ügyet tárgyalt és zárt le jogerősen, továbbá 2 

mentesítési kérelmet bíráltunk el. 

 

Nincs tudomásunk arról, hogy bármelyik érintett a Sport Állandó Választottbírósághoz fordult volna a döntés ellen. 

 

Az elektronikus kézbesítési rendszer kitűnően működik, az iratokat hiánytalanul megkapjuk, így a saját eljárásainkat is 

időben be tudjuk fejezni. 

 

Budapest, 2022. április 01. 

 

                                                                                                               Dr. Óvári Győző 

                                                                                                                      elnök 

                                                                                                MKOSZ Fellebbviteli Bizottság 
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Fogyatékkal Élő KosárlabdÁZÓK BizottságA 

2021/2022 – es munkájának beszámolója 

 

 

A bizottság az alábbi témákban hozott döntéseket: 

- 2021/2022 – es versenykiírás módosítása és elfogadása 

- Janovics László által elkészített sportágfejlesztési javaslatok elfogadása 

- Magyar Kupa Nyíregyházán való megrendezése 

- ’C’ csoportos Európa bajnokságon való részvétel megszavazása és a felkészülés elfogadása 

- Janovics  László által elkészített „Anyagi támogatás a válogatott játékosok részér” című beadvány elfogadása 

- Magyar Kupa új helyszínének megválasztása 

- Versenyrendszer átalakítása /5 csapatos bajnokság, 3:3 elleni bajnokság megszervezése/ 

 

 

Szervezés alatt: 

- Új helyszínek: Székesfehérvár, Veszprém, 

- Utánpótlás szervezése 

 

Sopron, 2022. 04.08. 

 

Magyar András  

Bizottság Elnöke 
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Az MKOSz Játékvezetői Bizottságának beszámolója 
a 2021-2022. ÉVI BAJNOKI SZEZONRÓL 

A Játékvezetői Bizottság összetétele 

Elnök: Lugossy Norbert 
Tagok: Bodrogváry Iván, Hartyáni Zsolt 

Titkár: Sarkadi-Nagy Ágnes 
Munkatárs: Kovács Zoltán és Dernei Gábor (küldő) 

Benczur Lajos (az ellenőrzés koordinátora) 
Földházi Tamás (képzésért felelős instruktor) 
Tóth Cecília (3x3 koordinátor, női és 3x3 játékvezetés instruktora) 

Bizottságunk Tóth Cecília nemzetközi játékvezető személyével bővítette segítő csapatát. A 3x3 kosárlabdában az 

első olimpiai mérkőzést vezető sporttársunk a 3x3 kosárlabda játékvezetéssel kapcsolatos területet vezeti és koordinálja, 

valamint feladata a női játékvezető képzésének és fejlődésének elősegítése. 

Játékvezetői Keretek 

2021. szeptember 1-jétől egy új kerettaggal, Horváth Csongorral bővült a játékvezetői A keret. Kieső sporttárs nem 

volt, de Boros Tamás felfüggesztette NB I-es játékvezetői tevékenységét. A B keret friss tagja lett Gruber Nikolett, valamint 

Ntasis Lazaros, aki azóta munkája miatt elköltözött Magyarországról és befejezte országunkban pályafutását. Kieső ebben 

a keretben sem volt. 

Az A keretbe Földesi Ádám, Kapusi Gábor, dr. Németh Patrik, dr. Oláh Márk és Rózsavölgyi Alexandra kandidál, míg 

a B keretbe dr. Danka Péter, Farkas Péter Gábor, Fodor Balázs, Földesi Marcell, Káré Gergő, Magyari Viktor, Novák Bence, 

Propszt Amanda, Simon Kristóf, dr. Szalóki Bence, Tóth Bence, Tóth Kitti és Utasi Balázs. 

Az NB II-ben új kerettagok a megyei és fővárosi szervezeteink jelölése alapján Balogh Kristóf, Boros Gyevi Ádám, 

Bozóki Bettina, Fülöp András, Horányi András, Kovács Máté Zádor, Lukácsi Lóránt, Nagy Bence, Novák II. Bence, Páll Vivien 
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Zsanett, Popgyákunik Balázs, Szecsődi Richárd, Szentpáli-Gavallér Csaba, Szőts Dávid, Szűcs Sándor, Tamás Pálma, 

Zádeczki Donát László. 

Félévi keretmozgások ebben a szezonban nem voltak. 

KÉPZÉS 

 A magyar játékvezetők oktatása és képzése két területre bontható, egyrészt a szakmai továbbképzések, másrészt 

instruktori tornák keretében zajlik. Mindkét esetben a FIBA által előírt és használt standardokat követjük Földházi Tamás 

instruktorunk irányításával. 

I. Játékvezető oktatás 

Három alkalommal szerveztünk továbbképzőt aktív NB II-es és NB I-es játékvezetők számára. 

1. NB II-es játékvezetők bajnokság előtti továbbképzője – 2021. augusztus 29. (Székesfehérvár) 

Az előadások érintették az elektronikus rendszereinket (bizottsági rendszer, ingatlankataszter), a játékvezetésben 

alkalmazandó kritériumokat, a két játékvezetős mechanika újdonságait, valamint a versenyszabályok és versenykiírások 

áttekintését. 

2. NB I. A és B csoportos játékvezetők bajokság előtti továbbképzője – 2021. szeptember 3-5. (Székesfehérvár) 

A továbbképzésen témáink voltak az oktatás–ellenőrzés–küldés egysége, azaz az új ellenőrzési rendszer, a 

játékvezetésben alkalmazandó kritériumok. Nemzetközi játékvezetőink beszéltek női Eb és olimpiai tapasztalataikról. 

Érintettük a tavalyi bajnokság tanulságos eseteit, valamint átvettük a fizikai felkészülés programját. A 3x3-as és a női 

játékvezetést támogató programunkról is szó volt, valamint a hármas játékvezetői mechanikában kiemelten foglalkoztunk 

az alapvonali játékvezető tevékenységével. 

3. NB I. A és B játékvezetők play-off előtti továbbképzője – 2022. március 5-6. (online) 

A játékvezető és mérkőzésellenőr sporttársak távoktatás formájában bővíthették ismereteiket a pályán szükséges 

fegyelmezési eljárások, a videobíró használatának a play-off mérkőzések alatt vonatkozásában, valamint segítséget kaptak 

a minőségi ítéletek meghozatalához és a marginális érintkezések elkerüléséhez. Hangsúlyt kaptak továbbá az IOT elemek a 

kosárlabda játékvezetésben. 

A továbbképzéseken volt és jelenlegi nemzetközi játékvezetőink, Benczur Tamás, Földházi Tamás, Hartyáni Zsolt 

Praksch Péter, Tóth Cecília és Tőzsér Dénes tartották az előadásokat.  

Minden továbbképzés esetében fizikai tesztet is teljesíteni kell játékvezetőinknek, de ennek kiváltására továbbra is 

lehetőséget adtunk az NB I-es keret tagjainak, ha folyamatosan végzik az előírt fizikai programot. Ezt elektronikusan 
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felügyeltünk. Aki ebben nem vett részt, annak ősszel a helyszínen, márciusban pedig a megyei és fővárosi szervezetek égisze 

alatt kellett teljesítenie a működéshez szükséges futást. Az elméleti számonkérés továbbra is a jatekvezeto.hu honlapunkon 

történik a szezon alatt folyamatosan. 

II. Instruktori rendszerű tornák 

Instruktori rendszerben követjük nyomon és képezzük fiatal játékvezetőinket vagy adunk szakmai tanácsot idősebb, 

tapasztalt kollégáinknak. A tornákon nemcsak szakmai előadások hangzanak el, hanem lehetőség van tornateremi gyakor-

latokra is, ahol az IOT és a háromjátékvezetős mechanika elemeket lehet készség szinten begyakorolni. A mérkőzések után 

az instruktorok azonnali visszajelzést adnak a játékvezetők teljesítményéről, kijelölve a fejlődés irányait és lehetőségeit.  

Ebben a rendszerben eddig megrendezésre került tornák: 

1. EYBL Fiú U17 – 2021. november 18-21. (Sopron) – Tőzsér Dénes és Dernei Gábor 

2. Szent István Kupa Fiú U16 – 2022. január 26-30. (Székesfehérvár) – Davorin Nakic, Tóth Cecília, Praksch Péter, 

Földházi Tamás 

3. Killik László Női Magyar Kupa Döntő – 2022. február 18-20. (Miskolc) – Benczur Tamás 

4. Hepp Kupa férfi elődöntők – 2022. április 1. (Debrecen) – Praksch Péter 

A fentieken túl instruktorainkkal ebben a szezonban is felhasználjuk az utánpótlás döntőket a megyék által javasolt 

feltörekvő játékvezetők munkájának és szakmai fejlődésének elősegítésére. 

III. Női játékvezetői program 

Tóth Cecília nemzetközi játékvezetőnk irányításával a 2021-2022-es szezonban először női játékvezetőink részére 

külön programot indítottunk. A program célja a jelenlegi női keret tudásának fejlesztése, valamint új női játékvezető 

tehetségek felkutatása. 

Az MKOSZ Zoom felülén keresztül nemzetközi előadók meghívásával szerveztünk webinárokat, azaz online interaktív 

előadásokat. Többek között Dubravka Martinovic tartott mentális felkészüléssel kapcsolatos prezentációt, valamint az egyik 

legnevesebb női játékvezető Jasmina Juras is vendégünk volt. Horváth Balázs az edzés és a táplálkozás fontosságára hívta 

fel a játékvezetőink figyelmét. 

Programunk része a kiemelt külső ellenőrzés a női játékvezetőink felé, az egyéni támogatás és kapcsolat fenntartás 

a potenciális jelöltekkel, illetve videós anyagok elemzése saját mérkőzésekből kivágott klipek alapján. 

A következő szezon víziója, hogy a tehetségek megfelelő mentorálásban részesüljenek és integráljuk őket a felsőbb 

kategóriás bajnokságokba. 
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ELLENŐRZÉS 

Bizottságunk a 2021-2022. bajnoki évben módosította a játékvezetők ellenőrzésének, teljesítmény értékelésének 

rendszerét. Ennek alapján a játékvezetők értékelése három formában történik. Egyrészt külső játékvezetői értékelést 

végzünk a vezetett mérkőzés helyszínén, másrészt videofelvétel megtekintése alapján készítünk ellenőrzést, harmadrészt 

kialakítottunk egy kiemelt mérkőzésellenőri csoportot, akik mérkőzéseiken figyelik a játékvezetői teljesítményét és végeznek 

visszacsatolást részükre. 

A külső helyszíni ellenőr pályán kívül a nézőtéren foglal helyet. Lőlapot készít, jegyzetbe írja a különleges 

szituációkat. Részt vesz az öltözőben a mérkőzés utáni értékelésben, a honlapon a kérdéses jeleneteket véleményezi, majd 

ugyancsak a honlapon elkészíti a külső ellenőri jelentését, ami szöveges értékelést és pontszámot jelent. Erről folyamatos 

kép jelenik meg a honlapon és a játékvezetők éves teljesítményének értékelésébe is beleszámít. 

A video ellenőr a mérkőzés felvétele alapján lőlapot készít és részt vesz a kérdéses jelenetek megvitatásában. A 

honlapon elkészíti jelentését, amely a helyszíni külső ellenőrök munkájához hasonlóan szöveges értékelést és pontszámot 

ad. 

A kiemelt mérkőzés ellenőr a mérkőzésellenőri feladatai mellett megadott kritériumok alapján értékeli a játék-

vezetők teljesítményét. A honlapon, véleményt nyilvánít általánosságban működésükről, esetlegesen javaslatot tehet a 

játékvezetők foglalkoztatásával és előmenetelével kapcsolatosan. 

Minden játékvezetőt legalább öt alkalommal tervezünk ellenőrizni, ugyanakkor kiemelten fontos a kandidátusi 

kerettagok munkájának értékelése, ami a keretek közötti mozgatásukat, feljutásukat befolyásolja. Mindemellett nagyon 

fontos feladat a már említett utánpótlás és a felnőtt országos döntőkön folytatott instruktori tevékenység, amit elsősorban 

nemzetközi játékvezetőink végeznek.  

Valamennyi ellenőrzési forma megjelenik a játékvezetők foglalkoztatásában, a képzés–ellenőrzés–küldés hármas 

egységének érvényesítése érdekében. 

A bajnoki évben eddig a tizenhét külső ellenőrünk százhetven mérkőzésen ellenőrzött, amiből százhuszonöt a helyszíni 

és negyvenöt volt a video ellenőrzés. Mindez az NB I. A keretben százhuszonnégy, a B keretben háromszázharminckettő, 

továbbá az NB II-es keretben ötven egyedi játékvezető ellenőrzést jelent. A nyolc kiemelt mérkőzésellenőr kettőszáz-

harminckilenc mérkőzésen ellenőrzött. Természetesen az ellenőrzéseket a rájátszás alatt is hasonló módon folytatjuk. 

Amennyiben az ellenőrzések olyan hiányosságokat tárnak fel, amelyeket szabályzataink szankcionálni rendelnek, 

bizottságunk meghozza a megfelelő határozatot, súlyosabb, mérkőzést befolyásoló tévedés vagy tévedés sorozat esetében 

a legmagasabb osztályban ez anyagi jellegű büntetés is lehet. Eddig erre csak egyetlen mérkőzés esetében volt példa. Kisebb 

szankciókról is csak néhány alakalommal kellett határoznunk. 
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KÜLDÉS 

 A küldést végző sporttársaink folyamatosan támaszkodnak az ellenőrzések eredményeire, azaz figyelembe veszik a 

játékvezetők pillanatnyi formáját, teljesítményét a küldés során. A küldés adminisztrálásában a nem régen bevezetett webes 

értesítési és visszaigazolási rendszert kiválóan teljesített, ami érezhetően megkönnyíti az együttműködést a játékvezetők-

kel. 

3x3-as játékvezetés 

A kosárlabda 3x3-as szakágának fejlődése és népszerűsége töretlen, ezért ettől a szezontól kezdve a szakág 

játékvezetésére is nagyobb figyelmet fordít bizottságunk. Tóth Cecília nemzetközi 3x3-as játékvezetőnk irányítása alatt 

zajlik ezentúl a 3x3-as játékvezetői keret foglalkoztatása és képzése. A keret létszáma huszonhárom fő jelenleg. Ezzel a 

kerettel fedjük le a hazai tornákat a FIBA protokollnak megfelelően.  Az elmúlt évek visszajelzések alapján a hazai bajnokság 

csapatai és edzői, illetve a szervezők is elégedettek a játékvezetőink működésével. 

Célunk továbbá, hogy felkészítsük jelöltjeinket a FIBA licenc szerző tornákra, ahova már kész tudásanyaggal 

érkezhetnek. Onnan egyenes út vezethet számukra a FIBA komolyabb tornáira. Hatalmas előny ennek a keretnek, hogy a 

tudás anyagot közvetlen a FIBA oktatási csoportjából kaphatják meg, amelynek Tóth Cecília is tagja. Webinarok, valamint 

helyszíni felkészítés és felügyelet jellemzi a programot.  

NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK 

A 2021-2023-as FIBA ciklusra sikerült megszereznie a licencet minden korábban jelölt játékvezetőnknek, így az 

eddigi legnagyobb hazai létszámú nemzetközi gárda állt össze erre a két szezonra Földházi Tamás, Kapitány Gellért, Praksch 

Péter, Tóth Cecília, Dr. Mészáros Balázs, Nagy Viktor, Csabai-Kaskötő Brigitta, Tőzsér Dénes és Goda László személyében. 

Közülük is kiemelkedik Praksch Péter és Tóth Cecília teljesítménye és foglalkoztatása. Praksch Péter a júniusi Női Európa-

bajnokságon kapott mérkőzéseket, valamint személyében újra van magyar játékvezető a Bajnokok Ligájának keretében és 

mérkőzésein, illetve meghívást kapott a debreceni U17-es női világbajnokságra. Tóth Cecília XXXII. Tokiói Olimpiai 

Játékokon a 3x3-as szakágban kapott jelentős mérkőzéseket, többek között a női döntőn is fújhatta a sípot, valamint egyike 

volt annak a két női játékvezetőnek 5-5-ben, akik a férfi Európa Kupában is vezethettek mérkőzést ebben a szezonban. 

 
Budapest, 2022. április 11. 

 Lugossy Norbert 
 elnök 
 MKOSZ JB 
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Beszámoló a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

 Minősítő Bizottságának 2021/2022. évi szezonban folytatott tevékenységéről 

 

 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Minősítő Bizottsága a szervezeti szabályzatokban rögzített feladatkörének 

megfelelő módon látta el tevékenységét a 2021/2022-es bajnoki szezon során is. A tavalyi év folyamán a Bizottság tagjai 

között tisztújításra került sor, ám ez a Bizottság működését érdemben nem befolyásolta, hiszen a minőségi szakmai munka 

folytonossága biztosított volt a korábbi évek kialakult jó gyakorlatának fenntartásával. A versenyrendszerekbe történő 

nevezés feltételei évek óta többnyire változatlanok, csak apró módosítások eszközölése történt az elmúlt évek folyamán 

ezzel összefüggésben.  

 

Az MKOSZ Minősítő Bizottságának feladatköre az elmúlt bajnoki év folyamán az alábbi részfeladatokra tagolódott: 

 

1) a nemzetközi előnevezésekkel kapcsolatos ellenőrzések lefolytatása; 

2) a bajnoki nevezésekkel kapcsolatos ellenőrzések lefolytatása; 

3) a sportszervezetekkel, sportolókkal, sportszakemberekkel, játékosügynökökkel való folyamatos kapcsolattartás, 

a versenyszezonon kívüli jogviták vizsgálata és azok megoldására irányuló javaslatok tétele; 

4) együttműködés a sporttámogatási referenssel és az MKOSZ TAO ellenőrzési irodájával. 

 

ad1) A koronavírus világjárvány miatt negatívan érintett, és így ebből a szempontból unikálisnak tekinthető 2020/2021-es 

bajnoki évvel ellentétben a Bizottság 2021. júniusában problémamentesen eleget tudott tenni – a nemzetközi kupákba 

kvalifikációt szerző férfi-, illetve női sportszervezetek – nemzetközi előnevezésének elbírálására vonatkozó feladatának. E 

körben a Bizottság megállapította, hogy valamennyi – az utóbbi évek alapján egyébként rekordszámú – nemzetközi 

kupainduló sportszervezet határidőben, és az MKOSZ Elnöksége által elvárt módon tudta igazolni a Bizottság felé, hogy a 

nemzetközi kupaindulás feltételeinek maradéktalanul megfelelnek. Ennek következményeként így tehát a Bizottság 

javasolta az MKOSZ Elnökségének a nemzetközi előnevezések elfogadását, illetve a nemzetközi nevezési folyamat 

megindítását és lefolytatását a FIBA felé. 

 

ad2) Az elmúlt évek során kialakított működési struktúrának köszönhetően hosszú idők óta nem tudunk beszámolni pénzügyi-

, vagy egyéb olyan problémákról, amelyek a bajnokságban elindult sportszervezetek bajnoki szezonjának megkezdését, vagy 

annak idő előtti befejezését eredményeznék. A Bizottság tapasztalata szerint a 2021/2022. évi bajnoki szezonban a 

sportszervezetek-, játékosügynökök-, illetve sportolók között kialakult szerződéses-, és egyéb jogviták száma is kifejezetten 

kevesebb volt, mint korábban, amelyben szerepet játszhatott a 2020. évi koronavírus világjárvánnyal érintett év utáni 

konszolidáció. Ezen említett néhány esetben a Bizottság megpróbált közvetíteni a felek között, és ahol a jogvita 

szakszövetségi kereteken belül megoldódni nem tudott, ott ezen esetekben a Bizottság javasolta az érintetteknek a jogi út 

esetleges igénybevételének lehetőségét. 

 

Mint ahogy a korábbi években is, a 2021/2022. évi szezonban is a nemzeti bajnokságokban való részvételre irányuló 

nevezések elbírálása tette ki az MKOSZ Minősítő Bizottsága munkájának jelentős részét. A Minősítő Bizottság e 

tevékenysége keretében a Férfi- és Női NB1A, illetve a Férfi NB1B bajnokságokban résztvevő csapatok nevezésével 
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kapcsolatos vizsgálatokat folytatott le a tavalyi év folyamán. Ennek során 14 Férfi NB1A-, 12 Női NB1A-, és 25 Férfi NB1B-

csapat nevezésével kapcsolatos dokumentációt vizsgáltak meg a Minősítő Bizottság tagjai.  

 

Az MKOSZ Minősítő Bizottsága a nemzeti bajnokságokba való nevezések elbírálása során az alábbi dokumentumokat 

vizsgálta: 

- a bajnokságban való indulás szándékáról szóló nyilatkozat; 

- tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat; 

- az MKOSZ és a FIBA szabályzatainak elfogadásáról szóló nyilatkozat; 

- hivatásos sportszervezetek esetén a játékosok játékjogának tulajdonlásáról szóló nyilatkozat; 

- nyilatkozat a sportszervezet könyveibe történő betekinthetőségről; 

- nyilatkozat a személyi-, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel történő rendelkezésről; 

- nyilatkozat adatszolgáltatásról; 

- NAV által kiállított nullás adóigazolás; 

- helyi önkormányzat által kiállított nullás adóigazolás; 

- pénzügyi beszámoló; 

- pénzügyi beszámoló közzétételi igazolása; 

- cégkivonat; 

- üzleti terv; 

- felelősségbiztosítás. 

 

A nemzeti bajnokságokba történő nevezésre nyitva álló határidőt követően, az MKOSZ Minősítő Bizottságának tagjai 

megvizsgálták a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat, értékelték azokat. Az MKOSZ Minősítő Bizottsága a vizsgálatok 

során három megállapításra juthat: 

- a nevezések nyomban elfogadásra kerülnek; 

- a hiányos nevezések tekintetében hiánypótlási felhívás kerül kibocsátásra; 

- a nem megfelelő nevezések elutasításra kerülnek. 

 

A Minősítő Bizottság a fentebb feltüntetett döntéseket közli a nevező sportszervezetekkel, akik a nevezés elfogadását 

nyugtázzák, hiánypótlás esetén fellépő kötelezettségüknek eleget tesznek, illetve elutasítás esetén fellebbezhetnek. Ezután 

a Minősítő Bizottság munkatársai egy átlátható táblázatban rendszerezik a megállapított eredményeket, majd ezt az MKOSZ 

Elnökségének ülése elé terjesztik. Ezen az ülésen az MKOSZ Elnökségének tagjai szóban és írásban egyaránt tájékozódnak 

az esetlegesen felmerült kérdésekről, problémákról, javaslatokról. A nevezésekkel kapcsolatos végleges döntést az MKOSZ 

mindenkori Elnöksége hozza meg. 

 

A 2021/2022. évi bajnoki nevezések kapcsán rögzíthető, hogy néhány kivételtől eltekintve a sportszervezetek többsége 

már első körben is sikeres nevezést nyújtott be, és a hiánypótlási határidő lejáratát követően is csak egyetlen sportszervezet 

volt, amely a számára előírt kötelezettséget határidőben teljesíteni nem tudta. Ezen sportszervezet azonban a számára 

biztosított méltányossági póthatáridőn belül teljes mértékben kiegészítette nevezését, így az MKOSZ Elnöksége valamennyi 

– a 2021/2022. évi bajnokságokba nevezést benyújtó – sportszervezet nevezését elfogadta. Álláspontunk szerint ez egy 

olyan jó tendencia, amely a sportszervezetek további felelősségteljes munkájának és együttműködésének-, a Bizottság által 

szakszerűen folytatott tevékenységnek-, illetve az Elnökség méltányos, a sportszervezetek érdekeit szem előtt tartó 

szemléletének a további fenntartásával hosszútávon fennmaradhat. 

 

ad3) A fentieken túlmenően, az MKOSZ Minősítő Bizottságának feladatai közé tartozik a teljes bajnoki szezon alatt a 

tagszervezetekkel, sportolókkal, sportszakemberekkel, játékosügynökökkel való kapcsolattartás, különös tekintettel arra, 

hogy sok esetben a bajnoki szezon közben felmerülő esetleges problémákat, vitás helyzeteket jelentősen könnyebb és 

eredményesebb azokat azok keletkezésekor-, mint utóbb az elkövetkezendő nevezési folyamat során megoldani. A Minősítő 

Bizottság a 2021/2022. évi bajnoki szezonban is lehetőséget biztosított erre, ám örömmel kijelenthető, hogy évközben a 

fenti szereplők vonatkozásában keletkező, a Bizottság munkáját érintő problémákról beszámolni nem tudunk. 
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Kiemelendő, hogy az MKOSZ Minősítő Bizottsága tevékenységének megkezdésekor a sportszervezetek sportolók, 

sportszakemberek, és játékosügynökök felé való tartozásának vizsgálata, továbbá a felek közötti megegyezés tető alá 

hozása tette ki az MKOSZ Minősítő Bizottsága munkájának jelentős részét, azonban az ilyen vonatkozású bejelentések 

száma az utóbbi időben radikálisan csökkent, sőt előfordult olyan bajnoki év is, amikor ilyen jelzés egyáltalán nem érkezett 

be a Minősítő Bizottság részére.  

 

ad4) A Minősítő Bizottság a sporttámogatási referens-, illetve a TAO ellenőrzési iroda kérésére eseti jelleggel idén is 

vizsgálta a sportfejlesztési támogatás iránti kérelmet benyújtó sportszervezetek vonatkozásában a – 2 éves működési alóli 

kivételekről szóló – jogszabályi feltételeknek történő megfelelést. Ezen munka keretében a Bizottság a vizsgálat 

eredményéről nyilatkozat útján tájékoztatta az illetékeseket, illetve adott számot arról, hogy az adott sportszervezet 

vonatkozásában a támogatási igazolás kiállítását, vagy a kérelem elutasítását javasolja.  

 

A fentieken túl végül megemlíteni szükséges, hogy az MKOSZ Minősítő Bizottsága az SZMSZ, illetve a Bizottsági Ügyrendi 

Szabályzat alapján az MKOSZ Elnökségének döntése szerint adott esetben hatáskörrel rendelkezik évközi ellenőrzések 

lefolytatására is a kijelölt sportszervezetek vonatkozásában. Ugyanakkor a 2021/2022. évi bajnoki szezonra vonatkozóan 

az Elnökség ezt nem határozta el, annak elvégzésére nem jelölte ki a Bizottságot, tehát a Bizottságnak a 2021/2022. évi 

feladatköre szerint ilyen jellegű vizsgálatokat nem kellett lefolytatnia. 

 

Budapest, 2022. április 14. napján 

 

 

Dr. Kapás Ferenc s.k. 

Minősítő Bizottság elnöke 

 

49



MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

Postacím: H-2040 Budaörs, Liget u. 12.   I E-mail: mkosz@hunbasket.hu

Telefon/Phone: +36 23 885-450

www.kosarsport.hu          | www.hunbasket.hu

 

 

 

 

 

 www.kosarsport.hu          | www.hunbasket.hu

BESZÁMOLÓ AZ MKOSZ BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 2021/22-ES SZEZONBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (Szövetség) a Magyar Kormány 

döntésének megfelelően átalakította versenyrendszerei működtetését biztosítva a bajnokságok speciális rendelkezések 

mentén történő zavartalan működését.  

 

A Szövetség Biztonsági Bizottsága (BB) az alábbiak tevékenységet hajtotta végre a 2021-22-es versenyrendszer 

vonatkozásában.  

 

1. Biztonsági Bizottság és az ellenőri szervezetrendszer 

 

A Szövetség Elnöksége több, mint 10 éve döntött arról, hogy a jogszabályokban meghatározott sportrendészeti feladatok 

megfelelő színvonalú végrehajtása, valamint a jogszabályi megfelelés érdekében létrehozza a BB-t, és megszervezi a 

biztonsági ellenőri rendszert.  

 

A BB változatlan összetétel mellett látta el 2021-22-ben is feladatait. A Szövetség Elnökségének döntése értelmében 2019-

2023 között a Biztonsági Bizottságot a következő személyek alkotják: 

 

• Kovács Péter 

• dr. Bári András 

• dr. Fazekas Attila Erik 

• Kis Tamás 

• Marton Zoltán  

 

A BB és a csapatok között jó és vitális együttműködés alakult ki, a feltárt hiányosságokat szinte azonnal javításra kerülnek, 

amely nagyban hozzájárul a BB fejlődéshez és fejlesztéshez. A BB a Technikai Bizottsággal, Fegyelmi Bizottsággal, 

Versenyirodával, Versenybizottsággal közvetlen és folyamatos kapcsolatot tart a mérkőzések előkészítése, 

lebonyolításának ellenőrzése és támogatása, valamint a szabálysértések szankcionálása érdekében.  

 

A biztonsági ellenőrök összetételében a korábbi versenyévadot követően nem állt be változás (8 fő).  

 

A BB célja: 

• az ellenőrzendő mérkőzések kijelölése, az ellenőri jelentések elkészítése és fegyelmi eljárások kezdeményezése 

érdekében kialakított informatikai rendszer további fejlesztése (pl.: statisztikai modul),  

• a Szövetség további bizottságaival az együttműködés fejlesztése,  

• legalább egy fő női ellenőr megbízása a női mérkőzések biztonsági ellenőrzése hatékonyságának növeléséért.  
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Az ellenőri rendszer révén a Szövetség biztonsági előírásai folyamatos kontroll alatt vannak és amennyiben jogszabályi 

változás vagy a Szövetség bizottságai, illetve a csapatok kezdeményezik akkor soron kívül felülvizsgáljuk a szabályzatban 

foglalt biztonsági előírásokat. 

2. A Biztonsági Szabályzat változása 

 

A BB folyamatosan figyelemmel kíséri a sporttal, a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos jogszabályi változásokat. 

A Biztonsági Szabályzat 2020 második felében került módosításra, elsősorban  

• a biztonságtechnikai ellenőrzésekkel,  

• a kamerával történő megfigyeléssel,  

• a kizárással és  

• a közreműködők alkalmazásának 

szabályaiban történt jogszabályi változások okán. A szabályzat mellékletei didaktikus, a rendezvény szervezéséhez és 

rendezéséhez elengedhetetlen dokumentumokkal egészült ki.  

 

Az elmúlt évadban kiemelt figyelem irányult a COVID-19 világjárvány negatív hatásainak csökkentésére. A Szövetség hazai 

szinten élen járt a járványügyi protokoll kidolgozásában, folyamatos felülvizsgálatában és az ellenőri rendszeren keresztül 

az elrendelt szigorítások betartatásában. Valamennyi sportszervezet folyamatosan, online tájékozódhatott arról, hogy adott 

napon milyen szintű szabályokat kell betartani, betartatni a sportrendezvények vonatkozásában. 

 

3. Biztonságtechnikai ellenőrzések 

 

A bajnoki szezonra történő felkészülés egyik legfontosabb eseménye a csapatok által igénybe vett létesítmények, csarnokok 

biztonságtechnikai ellenőrzése, amelyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján, a sportrendezvények biztonságáról 

szóló 54/2004. évi Korm. rendelet előírásaira figyelemmel kerülnek a BB által megszervezésre. Az ellenőrzésekben a 

biztonsági ellenőrök aktív szerepet vállalnak.  

 

A jogszabályi rendelkezések szerint a férfi NBIA-nál évente, az alacsonyabb osztályú versenyrendszerek tekintetében két 

évente kell elvégezni a biztonságtechnikai ellenőrzéseket. A sportbiztonság és kiemelten a létesítmények/versenyrendszerek 

biztonsági helyzetét szem előtt tartva a Szövetség úgy határozott a BB javaslatára, hogy a férfi NBIA mellett a női NBIA és 

férfi NBIB esetében is évente ellenőrzésre kerülnek a bajnokságban igénybe vett sportlétesítmények.  

 

Az alacsonyabb osztályú versenyrendszerekben végrehajtandó biztonságtechnikai ellenőrzések sikeressége érdekében a BB 

egyeztetést folytatott az ORFK, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

vezetőivel. Az egyeztetéseket követően kidolgozásra került a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően: 

- a létesítmények biztonságtechnikai ellenőrzését támogató jegyzőkönyv, 

- egy didaktikus oktatóanyag, amely segíti a sportszervezeteket a biztonságtechnikai ellenőrzések előkészítésében, 

megszervezésében és a létesítmények felkészítésében,  

- kontaktlista a végrehajtásért felelős hatósági képviselők elérhetőségeivel. 

 

Az utánpótlás és alacsonyabb osztályú versenyrendszerek létesítményei biztonságtechnikai ellenőrzésének támogatására a 

biztonsági ellenőrök mellett a megyei szövetségeket is fel kell készíteni és az adminisztráció érdekében az informatikai 

hátteret is erősíteni kell.  

 

A Technikai bizottsággal közösen az informatikai háttér fejlesztése megindult. A rendszerterv alapján egy olyan adatbázis 

jön létre, amely  

- támogatja az ellenőrzések időpontegyeztetését és a Szövetség képviselőinek kijelölését 

- az ellenőrzésekhez elengedhetetlen oktatási anyagok és egyéb dokumentumok elérhetőségét,  

- rögzíthetővé teszik a jegyzőkönyveket és a hatósági hozzájárulásokat, valamint  

- a pályahitelesítés dokumentációjának elérhetőségét is biztosítja.  
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Az ellenőrzéseken visszatérő probléma, hogy a Szövetség gondos előkészítése ellenére a csapatok nem a „mérkőzésre 

berendezett állapotban” fogadják az ellenőrzésre érkezőket, a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi dokumentumokat nem 

frissítik, a vonatkozó tűzvédelmi ellenőrzéseket többször elmulasztják végrehajtani. Pozitív tapasztalat, hogy a hatóságok 

proaktívak és támogatóak, a sportszervezetek felkészülését és a biztonságtechnikai ellenőrzés végrehajtását támogatják.  

 

A Rendőrség munkatársai valamennyi csarnokban részt vettek a szezont megelőző biztonságtechnikai ellenőrzéseken. A 

férfi és női NBIA, valamint a férfi NBIB versenyrendszerekben igénybe vett sportlétesítmények ellenőrzése során a 

hatóságok nem hoztak a mérkőzések látogatását és megszervezhetőségét korlátozó rendelkezést, valamennyi a jelölt 

bajnokságban induló csapat sportlétesítménye NORMÁL biztonsági kockázatú mérkőzés megrendezésére alkalmas. Az 

ellenőrzések során a sportrendezvények nézők részvételével történő megtiltására vagy a nézők számának korlátozására okot 

adó hiányosságot nem tapasztaltunk.  

 

A rendőrség és a hatóságok főbb megállapítása az volt, hogy több csarnokban nem került még kialakításra vagy nem 

megfelelő a biztonsági vezetési pont infrastruktúrája, továbbá elsősorban a férfi NBIA csapatok mérkőzései esetében 

fejleszteni kell az ellenérdekű szurkolótáborok fizikai elválasztásának módját. Itt kiemelték a körmendi csarnok 

vendégszektorát, amelynél plexifalas elválasztást javasoltak. Felhívták a figyelmet továbbá a pályarendszabályok 

aktualizálására is és jelezték, hogy ezek megfelelő helyekre legyenek elhelyezyve kihelyezésre és olvasható betűmérettel 

kerüljenek legyártásra. A szövetség korábban a sportszervezetek rendelkezésére bocsátott egy pályarendszabályt, amelyet 

a Rendőrség munkatársai véleményeztek és alkalmazásra javasoltak.  

 

A rendőrség jó gyakorlatként jelezte, hogy a Paksi Sportcsarnok felújításánál figyelembe vették javaslataikat, ami nagyban 

segíti a mérkőzések biztosításának fejlesztését.  

 

4. Biztonsági kockázat szerinti minősítések és a rendőri intézkedések 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársai – akik egyben a minősítő bizottságot is képviselik – az idei szezonban 

Zalaegerszegen és Körmenden ellenőrizték a jogszabályokban meghatározott szervezési és rendezési előírások betartását, 

kirívó hiányosságot nem tártak fel.  

  

A férfi NBIA bajnokságban és a válogatottak vonatkozásában eddig 271 mérkőzés került minősítésre, amelyből 8 kapott 

kiemelt minősítést. A kiemelt mérkőzések számának emelkedésében a körmendi meccsek eseményei nagyban 

közrejátszanak.  

 

A rendőrség tájékoztatása alapján a kosárlabda mérkőzésekkel kapcsolatban 17 esetben indult büntető és 7 esetben 

szabálysértési eljárás. Az ORFK által működtetett ún. Sportrendészeti Nyilvántartásban jelenleg 6 fő szerepel kosárlabda 

mérkőzésekkel összefüggésben. A 6 fő szurkoló kosárlabda sportrendezvények látogatásától bűncselekmény miatt került 

meghatározott időtartamra eltiltásra. 

 

A BB részére megküldött tájékoztatás alapján a rendőrség egy esetben indított közigazgatási eljárás, amelynek keretében 

az Egis Körmend - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely mérkőzésen történtekkel összefüggésben a biztonsági szolgálat 

került elmarasztalásra. A Szövetség és a sportszervezet által bemutatott bizonyítékoknak, a mérkőzés gondos 

előkészítésének, a Biztonsági Szabályzat betartása, valamint a jogszabályoknak történő megfelelésnek köszönhetően a 

közigazgatási eljárás figyelmeztetéssel zárult. 

 

A rendőrség fejlesztésre vonatkozó kérései: 

 

• a vezetési pontok modernizálása, illetve kiépítése; 

• a rendezők elméleti felkészültségének javítása;  
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• a képzést teljesítők adatbázisa legyen hozzáférhető és áttekinthető; 

• a nézők részvételével zajló sportrendezvények kerüljenek bejelentésre a Rendőrségnek, egyben a szervezők 

mellékeljék a biztonsági tervet is; 

• passzív biztonsági eszközök nagyobb arányú alkalmazása a szurkolótáborok elválasztására; 

• a szervezőknek fordítsanak nagyobb figyelmet a jogszabályokban foglaltak betartására. 

 

5. A szervezési és a rendezési feladatok ellenőrzése – biztonsági ellenőrzés 

 

Az elmúlt bajnoki szezonban is meghatározó volt a COVID-19 szabályok betartása, betartatása. Kiemelt jelentőséggel bírt a 

szövetség által készített protokoll, amely amellett, hogy a sportág sajátosságaira figyelemmel szigorú szabályok betartására 

kötelezte a csapatokat, kellően flexibilis is volt, teret engedett a helyi szabályok érvényesülésének és ami a legfontosabb, 

hogy online módon, naponta adott friss információkat a sportrendezvényeken betartandó szabályok vonatkozásában. 

 

A BB a teljes versenyévad alatt ellátta ellenőrzési feladatait és rendszeresen értékelve a kialakult helyzetet figyelemmel 

kísérte a jogszabályi előírások változását. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján soron kívül tettünk javaslatokat a szükséges 

változtatásokra a biztosítási gyakorlatok vonatkozásában. A sportszervezetek és az általuk megbízott vagyonvédelmi 

vállalkozások együttműködőek voltak, a BB-vel és az ellenőrökkel javították a hiányosságokat.  

 

Az ellenőrzések alapján tapasztalataink a következőkben összegezhetők: 

 

• A szövetség erőfeszítései ellenére nem minden csapat kezelte felelősen a veszélyhelyzetet. Több esetben 

tapasztaltuk, hogy a szabályok betartásának vonatkozásában nem volt összhang és megfelelő koordináció a 

csapat, a rendezési feladatokat ellátó vagyonvédelmi vállalkozás és a létesítmény üzemeltetője között. 

• A járványügyi felelősök ugyan kijelölésre kerültek, de több esetben azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzési 

jegyzőkönyv kitöltése rutinszerűvé vált, nem volt mögötte valódi felelőségteljes ellenőrzés. A kijelölt felelősök arra 

törekedtek, hogy a szükséges dokumentációval együtt időben leadják a jegyzőkönyvet a mérkőzésellenőrnek. 

• Folyamatosan készültünk arra, hogy a járványhelyzet javulása esetén enyhítenek a szabályokon és visszatérhetnek 

a szurkolók a csarnokokba. Ennek érdekében az ellenőrzések során a főrendezőket beszámoltattuk arra 

vonatkozóan, hogy erre milyen intézkedések bevezetésével készülnek. Ahol rutinosabb volt a rendezői gárda ott 

röviden átbeszéltük a várható feladatokat, de ahol éreztük a bizonytalanságot ott megfelelő instrukciókat adtunk 

arra vonatkozóan, hogy hogyan készüljenek fel a tömeges beléptetésre (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés) 

a szurkolók közötti távolságtartás betartatására a nézőtéren a büféknél és a mellékhelyiségeknél, továbbá a 

maszkviselés szabályaira.  

 

A biztonsági szabályzatban foglalt további előírások betartását az ellenőrök kellő toleranciával kezelték, azonban a kirívó 

hiányosságokat minden esetben jelezték a helyszínen a főrendezőnek és a csapat technikai vezetőjének.  

 

Az idei szezonhoz köthető, hogy a már meglévő online ellenőrkijelölési rendszert tovább fejlesztettük és lehetővé vált a 

tapasztalatok, hiányosságok, pozitívumok folyamatos rögzítése vagy a jelentések akár mérkőzés helyszínén történő 

elkészítése. A rendszer olyan modullal is rendelkezik, ami képes a kisebb hiányosságok adminisztrálása esetén figyelmeztető 

levél generálására, illetve a jogszabályi rendelkezéseket érdemben sértő hiányosság észlelésekor fegyelmi eljárás 

kezdeményezésére. A rendszer kommunikál a Szövetség főtitkárával, a Technikai Bizottság és a Fegyelmi Bizottság 

elnökével is.  

 

Az új fejlesztésnek köszönhetően sokkal gyorsabb, átláthatóbb, könnyebben adminisztrálható és nem utolsó sorban 

transzparensebb rendszer alakult ki. A következő cél, hogy folyamatos statisztikai adatok álljanak rendelkezésre az adott 

versenyrendszerekről, támogatva ezzel a sportrendezvényeket biztonsági szempontból minősítő bizottság MKOSZ tagjának 

a munkáját. 
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Összességében úgy ítélem meg, hogy Főtitkár úr támogatásával végzett folyamatos ellenőrzésekkel a részünkre 

meghatározott célt teljesítettük, a hiányosságok felfedésével, javaslatainkkal arra ösztönöztük a csapatokat és a 

vagyonvédelmi vállalkozásokat ne biztonságot teremtsenek, hanem biztosítást szolgáltassanak a lelátókon.   

 

6. Képzések 

 

A jogszabályban és az MKOSZ szabályzataiban nevesített képzések rendszere összetett.   

 

Ezek alapján: 

• 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.  

 

A fentiek mindenképpen felelősséget rónak a szövetségre, ezért alakítottuk ki azt a rendszert, hogy a szezon elején tartunk 

a csapatoknak és az általuk megbízott vagyonvédelmi vállalkozások vezetőinek egy központi képzést, illetve a BB segít a 

csapatok által a rendezők részére tartott képzések megszervezésében. Ezen túlmenően a szabályzat módosítása során 

megteremtettük a közreműködők felkészítésének lehetőségét is. A közreműködői és rendezői képzések keretében 

törekszünk arra, hogy a vízilabda és jégkorong sportágakkal közösen kerüljön kidolgozásra a tematika.  

 

A járványügyi rendelkezéseknek miatt a BB leállította a rendezői és nem kezdte meg a közreműködői képzéseket.  

 

a) MKOSZ – Magyar Jégkorong Szövetség – Magyar Vízilabdázók Szövetsége képzése 

 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a Magyar Vízilabda Szövetséggel és a Magyar Jégkorong Szövetséggel 

közösen tartotta meg a sportról szóló 2004. évi I. törvényben előírt éves biztonsági továbbképzését, amelyre 2021. 

szeptember 15-én, a Magyar Sport Házában került sor. A járványügyi előírások fokozott érvényesítése érdekében az MKOSZ 

által streamen on-line élőben és utólag visszanézve is követhető módon hozzáférést biztosított a részvételre.  A helyszínen 

összesen közel 100 fő vett részt a képzésen. 

 

Sportág, bajnokság Személyesen megjelentek összesen 

Kosárlabda 37 szervezet képviselője 

Jégkorong 10 szervezet képviselője 

Vízilabda 10 szervezet képviselője 

 

Valamennyi előadás érintette a pandémiával kapcsolatos legfontosabb tapasztalatok bemutatását és a sportra, a 

spotbiztonságra gyakorolt hatását. 

 

dr. Kolbenheyer Zsuzsanna, az MJSZ és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség elnökségi tagjának, Bodnár Péter, az MKOSZ 

főtitkárának és Nagy István, az MVLSZ biztonsági vezetőjének megnyitóját követően dr. Tóth Béla r. alezredes, az Országos 

Rendőr-főkapitányság Minősítő Bizottságának titkára foglalta össze a rendőrség biztosítási tapasztalatait. A járvány okozta 

nehézségek és a fejlesztésre szoruló területek ismertetése mellett megfogalmazta a következő év kihívásait és rendőrség 

javaslatait. 
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Nagy István előadásában hangsúlyozta, hogy a rendezvény biztosításáért felelős szervezeteknek meg kell találniuk a 

rendfenntartás és a „biztonság szolgáltatás” egészséges arányát, amihez elengedhetetlen a dinamikus kockázatértékelés 

és a vezetés-irányítás rendje haladó nemzetközi tapasztalatainak gyakorlati alkalmazása.  

 

Dr. Beregszászi Tímea, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője a Higiénés feltételek Covid-19 és poszt Covid 

intézkedések sportrendezvények vonatkozásában tartott összefoglalót, amelyben a sportolókra, nézőkre és munkavállalókra 

érvényes szabályainak bemutatása mellett ajánlásokat és javaslatokat is megfogalmazott a versenyrendszerek 

működőképessége érdekében. 

 

Berlinger Gábor a Szerencsejáték Zrt. trader csoport vezetője az élő fogadások sajátosságait mutatta be kiemelve ennek 

szervezését támogató ún. scoutok munkáját. Előadásában ismertette az etikus fogadásszervezés legfontosabb elemeit és 

bemutatta a TippmixPro működtetését. 

 

Dr. Rubicsek Norbert, a CSCF & Partner Consulting ügyvezetője, a sportélet tisztasága elleni tevékenységekkel kapcsolatos 

felvilágosítás fontosságáról tartott előadást, kihangsúlyozva, hogy a megfelelő felkészítéssel a képzéssel a bűnelkövetővé 

válás megakadályozható, a bűnismétlés kockázata csökkenthető. 

 

Kovácska Gyula, az Eventim Magyarország ügyvezetője a világjárvány jegy- és bérletértékesítési nehézségei mellett 

előadásában gyakorlati javaslatokat fogalmazott meg a sportágak szurkolóinak kiszolgálása, a velük folytatott 

kommunikáció lehetőségei vonatkozásában, egyben szorgalmazta az on-line jegyértékesítés általános bevezetését és a 

beléptetés rendszerének átalakítását. 

 

A képzésen résztvevőknek a jogszabályi kötelezettség teljesítését tanúsítvány átadásával igazoltuk.  

 

b) Rendezők képzése és felkészítése 

 

Az Stv. 70. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való 

együttműködésre a szervező köteles a rendezőt felkészíteni. A felkészítéshez a szervező a rendőrség közreműködését a 

fokozott és kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében köteles igénybe venni, a normál 

biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében igénybe veheti. 

 

A képzéshez az MKOSZ – a képzés rendszerének véglegesítéséig díjmentesen – előadó biztosításával nyújtott segítséget. 

A járványügyi intézkedések miatt nem került sor ebben az évben képzésre.  

 

A Főtitkár úr támogatásával elindult a képzési rendszer elektronikus úton történő megszervezésének és a képzést teljesítők 

online adatbázisának kialakítása. A fejlesztés jelenleg tervezési fázisban, de az elgondolásunk szerint a csapatok egy 

elektronikus felületen kezdeményezhetnék képzéseket a rendezőik részére (minimum 10 fő esetén), továbbá a felület 

segítséget nyújt a hely, az időpont, az előadók koordinálásban, illetve a részvevők személyes adatainak olyan adatbázisba 

történő feltöltésére, ahol adott esetben a rendőrség is végezhet ellenőrzést. 

 

Célunk továbbá, az ezen a képzésen megszerezhető képesítés átjárhatóságot biztosítson más látványsportágak 

vonatkozásában. 

 

7. Adatkezelési kérdések 

 

Az MKOSZ adatkezelési kérdései központilag kerültek rendezésre. A lezajlott interjúkat követően a korábban lezárt 5 

adatkezelés mellett sikerült: 

• a rendezők és  

• a kizárások 
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vonatkozásában kezelt adatokat megnyugtatóan rendezni a GDPR (Európai Adatvédelmi Rendelet) követelményeire 

tekintettel a szövetség saját versenyrendszerei vonatkozásában.  

 

A sportszervezetek jelentős része a figyelemfelhívás ellenére az elmúlt egy évben sem rendezte körültekintően adatkezelési 

kérdéseiket. Az adatkezelési tájékoztatók kidolgozására és megfelelő módon való közzétételére nem minden esetben került 

sor. A jogszabályok előírásainak való megfelelés érdekében a BB és a biztonsági ellenőrök felhívták ismételten a figyelmet 

a végrehajtandó feladatokra, jogszabályi előírásokra és didaktikus anyagokkal segítette a klubokat. Elmondható, hogy a 

kamerák által rögzített képmás és hang (adott esetben a személy rögzített magatartása is) vonatkozásában változás 

következett be, de a bérletek, névre szóló igazolások, a csapatok munkavállalóival kapcsolatos adatkezelések további 

intézkedéseket igényelnek.  

 

8. Fogadási csalás elleni tevékenység 

 

A sportszervezetek részére az éves képzés keretében tartott előadást követően érdemi változás következett be a fogadási 

csalások elleni tevékenység kérdésében. A csapatok tudatossága javult, felkészültsége változott, a jogsértésekkel szemben 

hatékonyabban kezdtek el fellépni.  

 

A Szerencsejáték Zrt ún. scoutok segítségével információkat gyűjt a bajnoki mérkőzésekről, amely hozzájárul ahhoz is, hogy 

a magyar mérkőzések oddsmozgásai monitorozásra kerülnek. Ez az együttműködés csökkenti a mérkőzések befolyásolása 

kockázatát és támogatja a nemzeti jogi szabályozás érvényesülését azzal, hogy az SzZrt. monopóliumának megfelelően 

kizárja más vállalkozások adattovábbításának lehetőségét. A jogszerűtlenül adatot továbbító személyek kiszűrése és 

eltávolítása érdekében a Szövetség tájékoztató levélben fordult a sportszervezetekhez, aminek köszönhetően több helyen 

csak az SzZrt munkatársai számára maradt elérhető az adatok továbbításának lehetősége. Bízunk benne, hogy a 

sportszervezetek a javaslatnak megfelelően kiegészítették pályarendszabályaikat a szövetség által javasolt passzussal, 

amely a scoutok eltávolítását jogszerűvé teszi.  

   

A Szerencsejáték Zrt. Odds Központ vezetőjével az a megállapodás jött létre, amelynek keretében az SzZrt közvetlenül 

tájékoztatja a sportszervezeteket arról, hogy képviseletükben ki továbbíthat adatot a sportrendezvényről. A más 

szolgáltatónak dolgozó adattovábbítók eltávolításra kerültek, személyükről a rendőrséget tájékoztattuk.  

 

Az MLSZ-szel és az EMMI-vel folyamatosak az egyeztetések arról, hogy milyen intézkedéseket kell meghozni annak 

érdekében, hogy a sportszervezetek tudatossága növekedjen, jogérzékenysége és a sportolóik felvilágosítása érdekében 

további intézkedéseket hozzanak.  

 

A CSCF & Partners Kft. a Szövetség megbízása alapján a kosárlabda sport tisztaságért az alábbi programot futtatja.  

 

A Szövetség kérése és az előzetes egyeztetések alapján az CSCF egy átfogó, „Antidoping-MKOSZ” (a továbbiakban: 

„Program”) elnevezésű e-learning program tartalmának elkészítésére ad ajánlatot a Szövetség részére.  

  

A Program a Szövetség versenyrendszerében játszó igazolt játékosok, sportszakemberek, valamint hivatalos személyek 

részére  

• az alapvető doppingellenes kérdésekkel és a doppingellenőrzési eljárásokkal,  

• a doppingellenes szabályok betartására vonatkozó felelősségi kérdésekkel, valamint 

• a dopping szándékos és nem szándékos használatával járó kockázatokkal 

 kapcsolatban nyújt információt.  

  

A sportmanipulációs program keretében az RC3  

• A Szövetség versenyrendszerében játszó igazolt játékosok, sportszakemberek, valamint hivatalos személyek 

sportélet tisztaságával kapcsolatos tudásának kérdőíves kutatáson keresztül történő felmérése, 
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• A kérdőíves kutatás eredményét figyelembe véve az oktatási program tananyagának kidolgozása, 

• A tananyag E-learning platformra történő programozása, 

• Az oktatási program arculatának kidolgozása, 

• A tanagyag alapján a magyar válogatott játékosok (Kadetttől Seniorig – férfi és női játékosok) részére megelőző 

előadások tartása (minden válogatottnak egy alkalommal), 

• Az Elnökség részére megtartott előadás elkészítése és megtartása. 

 

A felvilágosító program keretében elsősorban az utánpótlás korosztályok részére kerülnek programok meghirdetésre annak 

érdekében, hogy ezek a korosztályok is megértsék a fogadási csalásokkal és a rájuk leselkedő veszélyeket.  

 

Az Szzrt-vel megfontoljuk egy együttműködési megállapodás aláírását, amely a hivatalos személyek esetleges fogadási 

tevékenységének visszaszorításához nagyban hozzájárulhat. Az egyeztetések ezzel kapcsolatban elindultak.  

 

9. 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.  

 

Ebben az évben Miskolc, Debrecen, Szekszárd és Kaposvár adott otthont a kiemelt rendezvényeknek. A helyi csapatokkal 

az együttműködés magas színvonalon valósult meg, az események szervezésével kapcsolatban a FIBA is pozitív 

visszajelzéseket adott. A járványügyi helyzet ellenére is magas színvonalon sikerült teljesíteni a FIBA és a nemzeti 

elvárásokat, követelményeket.  

 

10. Helyzetjelentések és azok értékelése 

 

A sporttörvény előírása szerint – figyelemmel a vonatkozó kormányrendeletben meghatározottakra – a férfi NBIA csapatok 

esetében a szervező köteles évente helyzetjelentésben bemutatni az előző bajnoki évad rendezési, valamint szervezési 

pozitívumait, továbbá negatívumait, a hibák felszámolására tett intézkedéseket, az okok feltárását és a jó gyakorlatokat.  

A sportszervezetek a jogszabályban arra is kötelezettek, hogy helyzetjelentéseiket megküldjék a Minősítő Bizottságnak és 

az illetékes rendőri szervnek.  

 

Még a bajnokság vége előtt egyeztetést folytatok a minősítő bizottság elnökével és amennyiben a többi érintett sportág is 

egyetért akkor – a COVID-19 re való tekintettel, rendhagyó módon – egy olyan szempontrendszer kerül kiküldésre a 

csapatok részére, amely alapján közel valósághűen mutatják be az elmúlt bajnoki szezont a szervezői oldalról. 

 

A helyzetjelentések jogszabályi követelményeknek megfelelő végrehajtása érdekében tervbe vettük egy adminisztrációs 

felület létrehozását.  

 

Budapest, 2022. április 12.  

 

Tisztelettel: 

Kovács Péter sk. 
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BESZÁMOLÓ A SZAKMAI ÉS UTÁNPÓTLÁS BIZOTTSÁG 2021. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

Az MKOSZ Küldöttgyűlésének 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 jelenleg hat 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 

- aktívitás  

- elhivatottság 

- női, férfi szakág reprezentáltsága    

- területi reprezentáltság 

 

Az MKOSZ Elnöksége 2019. augusztus 13-án megtartott elnökségi ülésén a következő négy éves időszakra 

megújította a Szakmai és Utánpótlás Bizottság (SZUB) elnökének és tagjainak, valamint az Utánpótlás albizottság 

vezetőjének és tagjainak kinevezését valamint jóváhagyta a bizottság működési rendjét. 

 

A SZUB jelenlegi személyi összetétele: 

 

  A SZUB elnöke: Mészáros Lajos szakedző, mesteredző 

A SZUB tagjai: Ivkovicné, Béres Tímea szakedző, Szabó Noémi szakedző, Zsoldos András szakedző, Pór Péter sportedző 

 

Az Utánpótlás albizottság jelenlegi személyi összetétele az alábbi: 

 

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 
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2021-ben a Szakmai és Utánpótlás Bizottság hét az Utánpótlás albizottság öt, míg a különböző szakmai feladatok 

végrehajtására alakult munkacsoportok tizenhárom 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. 

Ezen felül, a szakmai programok folyamatos működése érdekében a SZUB és munkacsoportok tagjai telefonon és on-line 

megbeszéléseken egyeztették a feladatokat. 

 

A bizottsági ülések jegyzőkönyveit Dömötör Renáta, 2021. augusztustól pedig Rózsavölgyi Alexandra vezette. A bizottsági 

ülésekről két esetben 2-2 fő, két esetben 1-1 fő, a különböző munkacsoportok üléséről pedig 2 esetben összesen 1-1 fő 

hiányzott.  

 

2021-ben - az MKOSZ 2019 májusában megtartott Küldöttgyűlésén elfogadott szakmai stratégiai program alapján -  a 

SZUB, az Utánpótlás albizottság és a szakmai munkacsoportok az alább felsorolt programok megvalósulásában 

tevékenykedtek:  

 

Közvetlen szövetségi utánpótlás szakmai programok 

 

1. Kosárpalánta program: A tavaszi program a nevezési határidő meghosszabbításával, az őszi program pedig az 

eredet tervek szerint megvalósult. 

2. Kenguru és Gyermek Kupa, Jamboree: A tavaszi program egy része és a Jamboree elmaradt, az őszi program, 

módosítással megvalósult. 

3. Sport XXI. program, kiválasztó-képző program: Kisebb módosításokkal a program megvalósult. 

4. Olimpiai Reménységek Versenye: Az ORV megvalósult, azon Lengyelországban a 2022-ben Európa bajnokságon 

induló női és férfi U16-os válogatottunk vett részt. 

5. Héraklész program, U16, U18, U20 válogatottak: A 2021-es tavaszi program egy része elmaradt,  2021-ben a FIBA 

az utánpótlás Európa bajnokságok helyett – hivatalos programként - „Challenger” tornákat rendezett, amelyen 

minden utánpótlás korosztályos válogatottunk részt vett. Az U19-es női Világbajnokságot a FIBA az eredeti kiírás 

szerint rendezte meg, melyen válogatottunk is részt vett.  Az őszi programokat az U20-as korosztály kivételével 

megtartottuk. 

6. FIBA 3x3 U18-17, U23-as válogatott: A felkészülési programokat megtartottuk, a nyári és a kora őszi kontinentális 

versenyeken (Európa bajnokság, Nemzetek ligája) női és férfi válogatottjainkkal részt vettünk. 

 

 

Akadémiai program 

 

1. Akadémiai program 

• akadémiai követelményrendszer 

• akadémiai akkreditáció 

• második akadémiai audit (a meglévő és az újonnan jelentkező sportszervezetek akadémiai akkreditációja) 

 

Az új akkreditáció 2019 első felében fejeződött be, melyet az Akadémiai Akkreditációs „ad hoc” Bizottság 

végett. Az „ad hoc” bizottság tagjai a következő személyek voltak: 

 

 

Mészáros Lajos SZUB elnök, Prof. Dr. Szabó Tamás, Dr. Molnár László 

 

Az Akadémiai Akkreditációs Bizottság Munkáját Bodnár Péter főtitkár felügyelte. 

2020-ban és 2021-ben nem volt akkreditációs tevékenység! 
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Ellenőrző és mentor program 

 

1. Országos (megyei) ellenőrző és mentor program: A tavaszi programot kisebb hiányosságokkal, az őszi programot 

pedig teljes egészében megvalósítottuk. 

2. Akadémiai ellenőrző és mentor program: A tavaszi programot márciusig kisebb hiányosságokkal, az őszi programot 

pedig teljes egészében megvalósítottuk. 

3. Akadémiai kiemelt tehetségek terhelésdiagnosztikai mérése (TE): Mivel a TE Teljesítménydiagnosztikai 

Laboratóriuma átszervezés miatt megszűnt a kiemelt tehetségek laboratóriumi mérését nem tudtuk megvalósítani, 

helyette a KTÖ programban – a mérési programot részben átalakítva – a WIMU rendszer segítségével 

pályaméréseket végeztünk Székesfehérváron és a Zsíros Tibor Akadémián. 

4. Fizikai képességfejlesztés, sportágspecifikus tesztek: A teszteket a program időrendjének átalakításával 

megvalósítottuk.  

5. Az Ellenőrző és mentor program vezetője Krasovec Péter, mellette 7 akadémiai és 21 megyei mentor tevékenykedik. 

 

 

 

Felnőtt válogatottak szakmai programjai 

 

1. Férfi felnőtt 5:5-ös válogatott: A 2022-re halasztott Európa bajnokságra, valamint a világbajnoki selejtezőre 

történő felkészülési programok lezajlottak, a VB. selejtező csoportmérkőzéseit lejátszottuk. 

2. Női felnőtt 5:5-ös válogatott: A nyári felkészülés és az EB. selejtező mérkőzések hiánytalanul lezajlottak. 

3. Női 3x3-as felnőtt válogatott: A felkészülés rendben lezajlott, a versenyeken – köztük az olimpiai selejtező tornákon 

– hiánytalanul részt vettünk. 

4. Férfi 3x3-as felnőtt válogatott: A felkészülés teljes egészében lezajlott, a versenyeken – köztük az olimpiai selejtező 

tornán – részt vettünk. 

 

Bajnokságok, Jamboree 

 

1. Kosárpalánta bajnokság. 

2. U11, U12 Jamboree. 

3. Utánpótlás bajnokságok. 

4. Felnőtt bajnokságok. 

5. 3x3-as bajnokságok  

6. Egyetemi és Főiskolai bajnokság. 

 

A bajnokságokat a Jamboree-k kivételével lebonyolítottuk, a 2021. tavaszi utánpótlás bajnoki döntőket „buborék 

alkalmazása nélkül” kuparendszerben, a versenykiírások és a versenynaptár szükséges módosításaival 

lebonyolítottuk. A 2020/2021-es felnőtt bajnokságok 2021. tavaszára eső mérkőzései, ill. döntői rendben 

lezajlottak. 

 

Edzőképzés, edzőtovábbképzés 

 

1. Edzőképzés 

 

Az MKOSZ – Testnevelési Egyetem együttműködési szerződése alapján az alábbi fő színtereken vettünk részt a 

Testnevelési Egyetem edzőképzési tevékenységében: 
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• tantervek, szakanyagok, oktatási modulok elkészítése 

• az oktatási tevékenységben való részvétel (előadások, gyakorlati tevékenység) 

• a vizsgabizottságokban való részvétel 

• a felvételi bizottságokban való részvétel 

 

Az EMMI szándékai alapján a kosárlabda edzők OKJ-s képzése átalakult, az új rendszerű képzés strukturális és szakmai 

terveit a Testnevelési Egyetem Felnőttképzési Csoport felkérése alapján Mészáros Lajos készítette el, melyet az 

illetékes állami szervek 2022. januárjában akkreditáltak. 

Az OKJ-s képzés vizsgáztatási rendje is átalakult, ennek kapcsán önálló jogi személyiséggel rendelkező 

„Sportvizsgaközpontok” alakulnak, ill. alakultak, melyek egyetemi háttérrel rendelkeznek. 

A Testnevelési Egyetem Sportvizsgaközpontja 2021. őszén megalakult, mellyel az MKOSZ szakmai vezetése 

együttműködik. 

A Széchenyi István Egyetem Sportvizsgaközpontjának megalakulásáról idén márciusban kaptunk hivatalos értesítést.  

 

2. Edző továbbképzés 

 

• MKOSZ korosztályos utánpótlás és felnőtt edzőtovábbképzés: 2021-ben a kötelező, korosztályos utánpótlás 

edzőtovábbképzéseket az MKOSZ megbízása alapján a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ (KSMK) 

szervezte, együttműködve a szövetség szakmai vezetésével. 2021. nyarán a KSMK hat magas szintű utánpótlás 

edzőtovábbképzést tartott. 

A 2021-es felnőtt továbbképzőt női szakágban Debrecenben, férfi szakágban pedig Székesfehérváron az MKOSZ 

rendezte. 

• MKOSZ-TE erőnléti szakember képzés: Együttműködve a Testnevelési Egyetemmel 2021. február és június között 

magas szintű erőnléti edzőképzést rendeztünk a nem megfelelő végzettségi szinttel rendelkező erőnléti edzőknek, 

amelyet 20 erőnléti edző végzett el. 

A pozitív visszajelzések alapján 2022. februárjában elindítottuk a következő képzést, melyen már 31 erőnléti edző 

vesz részt. A képzés gyakorlati táborát már az MKOSZ új székházának erősítő termében tartjuk. 

• MKOSZ erőnléti szakember továbbképzés: A nyári továbbképzéseket hiánytalanul lebonyolítottuk. 

• FIBA FECC edzőtovábbképzés: Mivel 2021-ben a FIBA csak „Challenger” tornákat rendezett, utánpótlás Európa 

bajnokságokat nem, így a teljesítési feltételek módosításra kerültek. 

• MKOSZ CSVP edzőtovábbképzés: A program alapvetően külföldi képző műhelyek meglátogatására épül. 2021-

ben a COVID helyzet miatt csak 2 két külföldi műhelylátogatást tudtunk megvalósítani, ezért a tervezett szakmai 

programot itthon bonyolítottuk le. A programon közel 20 szakember vett, ill. vesz részt. 

• Az MKOSZ képzési programjának szakmai és informatikai továbbfejlesztése: 2021. tavaszán elkészítettük az 

MKOSZ edzéstervező programját, valamint továbbfejlesztettük az online tesztprogramot. A szövetség szakmai 

stratégiai programjának továbbfejlesztése is maradéktalanul megvalósult. 

 

 

2021-ben az MKOSZ szakmai programjainak megvalósítását az alábbi intézmények, illetve partnerek segítették: 

 

 

Stratégiai partnerek 

 

• EMMI, Sportért Felelős Államtitkárság. 

• Magyar Olimpiai Bizottság. 

• Testnevelési és Sporttudományi Egyetem  

• Testnevelési Egyetem Felnőttképző Csoport  

• Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI). 
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Szakmai partnerek 

 

• Magyar Edzők Társasága (MET) 

• Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 

• Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ (KSMK) 

• MEFS 

• Eszterházy Károly Egyetem Eger (edzőképzés) 

• ELTE Savaria Egyetemi Központ Szombathely (edzőképzés) 

• ELTE Budapest (edzőképzés) 

• Testnevelési Egyetem Vizsgaközpont 

 

2021-ben megvalósult és továbbfejlesztett területek 

 

1. Az MKOSZ elnöke, Szalay Ferenc és a Testnevelési Egyetem rektora, Mocsay Lajos 2015 augusztusában az 

edzőképzés és edzőtovábbképzés fejlesztése érdekében együttműködési szerződést írt alá. Ennek értelmében 

2020-ban szövetségünk továbbra is együttműködött a Testnevelési Egyetemmel a 2017-ben beindított BSc. 

és MSc. szakemberképzésben, a Testnevelési Egyetemen folyó sportedző képzésben, valamint a szakember 

továbbképzésben is.  

A Testnevelési Egyetemen 2017-ben indult BSc. és MSc. képzés kosárlabda szakmai tematikájának 

kialakításában és annak oktatásában, valamint a felvételi és vizsgabizottságokban - a Testnevelési Egyetem 

szakemberei mellett – 2021-ben a szövetségünk által delegált szakemberek is folyamatosan részt vettek.  

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

akadémiai audit és megtörtént annak értékelése is. A továbblépés érdekében kidolgoztuk azt az akadémiai 

szervezeti modellt és a hozzá tartozó szakmai követelményrendszert, amelynek alapján az akadémiai rangra 

pályázó utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezeteknek működniük kell. Ehhez elkészítettünk egy 

egyszerűsített akkreditációs rendszert, mely alapján a sportszervezetek 2017 tavaszától benyújthatták 

pályázatukat. 2017-től 2019 elejéig a pályázó sportszervezeteknél az „Akadémiai Akkreditációs Bizottság” 

teljeskörű, új auditot végzett. Az „Akadémiai Akkreditációs Bizottság” javaslata alapján az MKOSZ elnöksége 

2019 év elejéig 20 sportszervezet pályázatát fogadta el, amelyek akadémiai rangot kaptak. 

2020-ban lezártuk az MKOSZ akkreditált akadémiáinak produktivitási vizsgálatát. Az eredmények értékelése 

után az MKOSZ elnöksége – több lépcsőben – jóváhagyta a produktivitási értékelést és - a fejlesztési célok 

figyelembe vételével - jóváhagyta az új akadémiai rangsort is. 

Az állami akadémiák megalakulása után megkezdtük az MKOSZ akkreditált akadémiák és az állami akadémiák 

szakmai ellenőrzési rendszerének harmonizálását. Ennek érdekében több egyeztető megbeszélést tartottunk 

Sáfár Sándorral az állami akadémiai program miniszteri biztosával. 

2021-ben nem bővítettük az akadémiák számát. 

3. 2021-ben tovább bővítettük az MKOSZ képességfejlesztő programja digitalizált változatának szakmai anyagát, 

amely az edzéstervezés, a fizikai, technikai és taktikai képességfejlesztés terén nyújt segítséget az 

utánpótlásban dolgozó szakembereknek. A szakember továbbképzés fejlesztése érdekében a program 

digitalizált, „controlling” felülete 2020. május végére elkészült. 

A felnőtt és utánpótlás edzők részére szakmai, online tesztrendszert fejlesztettünk és vezettünk be, mely teszt 

elvégzése minden bajnoki idény előtt minden edző számára kötelező. 2021-ben – párhuzamosan a 

képességfejlesztő program fejlesztésével – tovább bővítettük az online tesztrendszer szakmai anyagát is. 

4. Az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezeteknél, valamint az akadémiáknál folyó szakmai munka 

ellenőrzésének és segítésének érdekében 2018 őszén és 2019 elején országos (megyei), valamint akadémiai 

ellenőrző és mentor programot indítottunk, melyben elismert, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek 

vettek részt.  

A járványhelyzet nehézségei ellenére, 2021. tavaszán, majdnem a teljes országos (megyei) és akadémiai 

mentor programot le tudtuk bonyolítani, ősszel pedig már maradéktalanul megvalósult a teljes program.  
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5. Az utánpótlás játékosok fizikai képességeinek fejlesztése érdekében az MKOSZ meghatározott utánpótlás-

neveléssel foglalkozó sportszervezeténél kötelező, időszakonként ismétlődő fizikai képességfelmérő tesztet 

vezettünk be, melynek eredményeit rögzítjük és értékeljük. A programot módosított időpontokkal 2021. 

tavaszán részben, 2021. őszén pedig teljesen sikerült megvalósítani. 

6. 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. 2020-ban tovább fejlesztettük az erőnléti szakemberek 

továbbképzését, melyet az MKOSZ székesfehérvári edzőközpontjában valósítottunk meg.  

Mivel az elmúlt években nem volt erőnléti edzőképzés Magyarországon, kidolgoztunk egy sportágspecifikus 

képzési szisztémát, melyet a Testnevelési Egyetemmel együtt valósítunk meg. Az elméleti képzés 2021. 

február 15-én elindult és az intenzív gyakorlati tábor után – elméleti és gyakorlati vizsgával – június közepén 

fejeződött be.  

7. Az MKOSZ edzőtovábbképzési rendszerének részeként CSVP (Coach Study Visit Program) néven új programot 

indítottunk, melyben szövetségi támogatással lehetőséget biztosítottunk fiatal, ambiciózus utánpótlás 

edzőinknek arra, hogy külföldi utánpótlás műhelyekben tapasztalatokat szerezzenek. A korábbi évektől eltérően 

2021-ben a programban résztvevő magyar szakemberek csak részben tudtak látogatást tenni külföldi 

utánpótlás nevelő műhelyeknél. 

 

 

8. 2017-ben az MKOSZ a legfiatalabb korosztályok számára elindította az iskolákra épülő Kosárpalánta 

bajnokságot, mely nem a hagyományos kosárlabda játékot, hanem az általános fizikai képességeken és a 

labdás ügyességen alapuló versenyeket tartalmazza.  

2020-21-ben a Kosárpalánta programban 392 csapat regisztrált. A bajnokságban résztvevő 263 iskolai 

csapaton kívül további 60 iskolai csapat van és így, összesen 5500-6000 gyermek vett részt a Kosárpalánta 

programban.  

2021-22-ben a programban résztvevő gyermekek száma tovább bővült, jelenleg kb. 7800 fő a becsült adat. 

9. A 3x3-as szakágban elért nemzetközi eredményeik alapján 2021-ben az MKOSZ három szakembere 

résztvevője a sportkormányzat által indított és a Magyar Edzők Társasága által kezelt Kiemelt Edző 

Programnak (KEP). 

10. Az MKOSZ elnökének és főtitkárának felkérésére – figyelembe véve az utánpótlás-nevelésben jelentkező 

legfontosabb hiányosságokat – 2019 végén elkészítettünk egy „Intézkedési és cselekvési tervet” melyet az 

MKOSZ elnöksége 2020 februárjában megtartott ülésén jóváhagyott.  

Az „Intézkedési és cselekvési terv” előkészítése megtörtént, megvalósítása 2021-ben elindult és jelenleg is 

folyamatban van.  

 

 

 

 

                                                                                                Mészáros Lajos 

                                                                                                   SZUB elnök 
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2021 – 2022. évi beszámoló az MKOSZ Fegyelmi Bizottságának munkájáról 

 

A Fegyelmi Bizottság – a korábbiakkal egyezően – négy fős létszámmal működik a 2021-2022-as bajnoki idényben is. 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 évekhez 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 folyamatos munkájához minden feltétel biztosított volt, az ügyek döntő többsége az érkezéstől számított tíz 

napon belül kitűzésre került, illetve az első tárgyalási napon határozattal befejeződött, mindössze két ügyben kényszerült 

napolásra a bizottság. A tárgyalás mellőzésével elbírált ügyekben többször az érkezéstől számított egy héten belül, de 

legkésőbb a következő tárgyalási napig határozat született. 

 

A Fegyelmi Bizottság az üléseit csütörtökönként 18 órától tartja, ettől az időponttól csak szükség esetén térünk el. A 

pandémia előtti időkben többször előfordult, hogy az ülések 15 órától kezdődtek, több éves tapasztalat szerint szerencsés 

váltakozó időpontokban tartani a fegyelmi tárgyalásokat, mert így figyelemmel lehet a bizottság arra, hogy a tárgyalás 

időpontja ne ütközzön edzés, vagy mérkőzés időpontjával. A veszélyhelyzet bevezetése a bizottság munkáját is befolyásolta 

oly módon, hogy kizárólag az MKOSZ székházban tudtuk tartani az üléseket, mert ott lehetett biztosítani az egészségügyi 

előírások betartását, a helyszín megközelítése azonban 18 óra előtt a távolság, a közlekedés miatt nem lehetséges. Ütközés 

esetén lehetőség van arra, hogy az eljárás alá vont kérelmére a következő hétre halassza a bizottság a tárgyalást. Az ilyen 

jellegű kéréseket a bizottság minden alkalommal akceptálta, de az időszerűségre figyelemmel egynél több halasztást  nem 

engedélyezünk. 
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Az elmúlt szezonban bevezetésre került MKOSZ Bizottsági Rendszer kiválóan működik, egyértelműen igazolta a 

várakozásokat, azaz a fegyelmi eljárás gördülékenyebb lett, az egyesületekkel történő kommunikáció nyomon követhető, az 

értesítések, határozatok kézbesítése egyértelmű, igazolható, a rendszer nagyon jól kezelhető. E számítástechnikai rendszer 

fejlesztői a rendszer bevezetése óta is kezelik a felmerülő problémákat, mindenkor a bizottság rendelkezésére álltak. 

 

A Fegyelmi Bizottság kommunikációja mind a szövetség, mind a klubok felé kiváló. Az egyesületek részéről nem merült fel 

panasz amiatt, hogy a Fegyelmi Bizottságot ne tudták volna elérni akár telefonon, akár e-mailben. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Technikai Bizottság és a Biztonsági Bizottság a mérkőzéseken tapasztalt rendbontások, 

illetve rendezői hiányosságok esetében következetesen fegyelmi eljárást kezdeményez. Továbbra sem változott a helyzet 

abból a szempontból, hogy még az élvonalbeli egyesületeknél is rendszeresen előfordulnak alapvető rendezési hiányosságok, 

melyeket – ha nem kirívóan súlyosak – a bizottságunk igyekszik elsősorban figyelmeztetéssel szankcionálni, de többször 

ismétlődő esetekben pénzbüntetéssel sújtjuk a mérkőzést nem méltó módon megrendező egyesületet. A kirívó nézőtéri 

rendbontások számával kapcsolatban elmondható, hogy e körben stagnálás figyelhető meg. Összességében visszaszorultak 

a szélsőséges szurkolói megnyilvánulások, viszont az elsőosztályú egyesületek, ahol magas a nézőszám, nem igazán tudják 

megakadályozni a rasszista, játékvezetőket, ellenfelet gyalázó, sértegető bekiabálásokat, így a mérkőzés rendjének 

megzavarása fegyelmi vétség miatt szinte kivétel nélkül az elsőosztályú egyesületek ellen indul eljárás. Ugyanakkor 

megállapítható, hogy az élvonalbeli egyesületek játékosai, sportszakemberi sokkal fegyelmezettebbek, profi módon 

viselkednek, velük szemben a viselkedésük miatt alig kell eljárást indítani. 

 

A játékvezetői, ellenőri jelentések színvonala az évekkel ezelőttiekhez képest összességében nőtt, a társbizottságokkal 

folytatott konzultációk ezt jelentősen elősegítették. 

 

A Fegyelmi Bizottság és a társbizottságok, a Technikai Bizottság, a Biztonsági Bizottság, az Amatőr Bizottság, a 

Versenybizottság, a Fellebbviteli 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 különösen súlyos fegyelmi 

vétség ebben az idényben nem fordult elő. 
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A 2021-2022. bajnoki idényben eddig sportegyesületet 72 esetben, kosárlabdázót 21 esetben, sportszakembert 46 esetben 

marasztaltunk el fegyelmi vétségek miatt. Az előző évhez képest ez összességében stagnálást jelent. Az összes eljárásból 

55 folyt elsőosztályú egyesület, 3 elsőosztályú játékos, illetve 5 elsőosztályban dolgozó sportszakember ellen. 

 

A bizottság 58 esetben tartott tárgyalást, 83 esetet bírált el tárgyalás mellőzésével. 

 

Eltiltást 18, megrovást 6 játékossal, illetve sportszakemberrel szemben alkalmazott a bizottság, pénzbüntetéssel 33, 

figyelmeztetéssel 82 esetben élt játékos, sportszakember, illetve egyesület ellen, míg 3 esetben felmentéssel végződött az 

eljárás. 

 

Az elbírált esetek közül 2 minősült sportszerűtlen viselkedésnek, 36 sportolóhoz vagy sportszakemberhez méltatlan 

magatartásnak, 1 az utánpótlási védekezési elvek megsértésének, 1 tettleges bántalmazásnak, 6 durva játéknak, 1 a 

sporteseményen résztvevő egyéb személy bántalmazásának, 19 játékvezetővel, asztalszemélyzettel szemben elkövetett 

fegyelmi vétségnek, 3 okirat-hamisításnak, 49 mérkőzés rendjének megzavarásának és 23 mérkőzés gyenge színvonalú 

megrendezésének. Ebben az évben 2 visszaesés fordult elő. 

 

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

 

 

Budapest, 2022. április hó 21. 

 

Tisztelettel 

 

 

Dr. Nyilas Levente 

MKOSZ Fegyelmi Bizottság 

elnök 

 

66



MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.   I E-mail: mkosz@hunbasket.hu
Telefon/Phone: +36 1 460 6825   I Fax: +36 1 252 3296

 
 
 
 

 
 

T E C H N I K A I  B I Z O T T S Á G  
 

 

 www.kosarsport.hu          | www.hunbasket.hu

Az MKOSz Technikai Bizottságának beszámolója 
a 2021-2022. ÉVI BAJNOKI SZEZONRÓL 

A technikai Bizottság összetétele 

Elnök: Lugossy Norbert 
Tagok: Harsányi József, Kovács Zoltán (küldés) 

Titkár: Dernei Gábor (Vb elnökök koordinációja) 
Munkatárs: Győrki Imre (fegyelmi ügyek adminisztrációja) 

Egy további munkatárs bevonását tervezzük a III. kategóriás, javarészben utánpótlás pályák hitelesítési hatá-

rozatainak kiadásába. 

Mérkőzésellenőrök 

A 2021-2022. bajnoki év mérkőzésellenőri kerete a szezon kezdetén huszonöt főből állt az alábbiak szerint: 

Balogh László (Szolnok), Bodrogváry Iván (Budakalász), Bogárdi János (Kecskemét), Bognár Tibor (Tata), Dernei 

Gábor (Budapest), Domokos Lőrinc (Zomba), Farkas János (Szolnok), Farkas Zoltán (Szeged), Fekete László (Sárbogárd), 

Forrai Sámuel (Szombathely), dr. Gincsai János (Budapest), Gorka Szabolcs (Budapest), Hartyáni Zsolt (Zsámbok), 

Herczeg Ágoston (Sopron), Hoffmann Gergely (Győr), Maár Gábor (Paks), Mocsai László (Budapest), Nagy János (Győr), 

Németh Csaba (Zalaegerszeg), dr. Páli Kálmán (Pécs), Sarkadi-Nagy Ágnes (Budapest), Schäffer Béla (Dunakeszi), Téczely 

Tamás (Pécs), Vághy Tamás (Gyömrő), Zalai Ákos (Nyíregyháza) 

Faidt Mihály és Várhalmi Zsolt betöltötte már hetvenegyedik életévét, így a korhatár elérése miatt vonultak vissza 

az aktív mérkőzésellenőri tevékenységtől, de versenybizottsági elnökként még számítunk segítségükre. Gorka Szabolcs 

barátunk és mérkőzésellenőr sporttársunk hirtelen eltávozott közülünk, hatalmas űrt hagyva hátra maga után. 

Ismét üdvözölhetünk a keretben egy női mérkőzésellenőrt Sarkadi-Nagy Ágnes személyében. 
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A szezon előtt módosítottuk a mérkőzésellenőrök működési szabályzatát az elmúlt öt szezon szabályzatainak 

változásait követve, valamint a működés folyamataiban célszerű fejlesztéseket végrehajtva. Az új szabályzat 2021. 

október 1-jével váltotta az előzőt. 

2021. szeptember 3-4-én Székesfehérváron tartottuk a mérkőzésellenőrök szezon előtti továbbképzését az NB I. A 

kerettag játékvezetőkkel együtt. Itt a játékvezetőknek tartott előadásokon túl átvettük a működési szabályzat, az MKOSZ 

versenyszabályok és az egyes bajnokságok versenykiírásainak változásait, valamint ellenőreink szellemi teszt formájában 

is számot adtak tudásukról. Természetesen e mellett kerettagjaink továbbra is végzik a játékvezetői honlapon az előírt 

szabály- és videó teszteket, és segítik a játékvezetők fejlődését a mérkőzéseiken tapasztalt, további elemzésre érdemes 

mérkőzéshelyzetek kiválasztásával és együttes megvitatásával. 

A játékvezetéssel együttműködve kísérleti jelleggel egy új, kiemelt mérkőzésellenőri keretet alakítottunk ki. A nyolc 

induló – sajnos immár csak hét – kerettag a mérkőzésellenőri munkáján kívül a játékvezetők teljesítményét kiemelten 

figyeli és értékeli az erre a célra létrehozott elektronikus felületen. A cél, hogy a mindenkori sípmesteri teljesítményt és 

pillanatnyi formát a lehető legjobban figyelembe lehessen venni a küldés során. A következő szezon előtt kiértékeljük a 

tapasztalatokat és döntünk a folytatásról. 

A nemzetközi téren örömünkre szolgált, hogy Sarkadi-Nagy Ágnessel bővült a FIBA komisszárok hazai névsora. 

Mellette továbbra is Bodrogváry Iván, Dr. Gincsai János, Hartyáni Zsolt és Lugossy Norbert képviseli hazánkat a 

nemzetközi összecsapásokon. 

VB elnökök 

A 2021-2022-es szezonkezdetre véglegesítettük az MKOSZ helyszíni versenybizottság elnökeinek működési 

szabályzatát, így sporttársaink ennek alapján kezdték meg munkájukat. Ennek része a keretösszeállítás, amit a megyei és 

fővárosi kosárlabda szövetségek 2021. május 31-ig megküldött javaslatai alapján alakítottunk ki. Százhuszonhat vb elnök 

teljesítette sikeresen vagy a 2022. augusztus 28-án két turnusban tartott továbbképzést, vagy az október 2-án tartott 

póttovábbképzést. Mindkét képzésen szellemi teszten is számot kellett adniuk tudásukról. Emellett előadásokon vettük át 

a működési szabályzat, a versenyszabályok és a versenykiírások részleteit. 

A Hepp Kupa, Magyar Kupa és az utánpótlás döntők feladatait egy szűkített, mintegy negyven főből álló kiemelt vb 

elnöki keret látja el. 

Statisztikusok és asztalszemélyzet 

A Versenyiroda közreműködésével a Technikai bizottság által felkért előadók megtartották a bajnokság előtti 

regionális statisztikusi és asztalszemélyzeti továbbképzéseket, aminek sikeres elvégzése továbbra is feltétele a 

mérkőzéseken való közreműködésnek. Mérkőzésellenőreink és vb elnökeink az erről szóló igazolás meglétét ellenőrzik a 

mérkőzéseken. 
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PÁLYAHITELESÍTÉS 

Az NB I-es pályák bajnokság előtti egyszerűsített és általános hitelesítése túlnyomó részt az első mérkőzések előtt 

megtörtént. Egyes esetekben a technikai felszerelések beszerzése, esetleges cseréje vagy a pálya egyéb területeinek 

felújítása miatt szükség volt ideiglenes engedélyek kiadására. 

Az Ingatlankataszter rendszerben jelenleg háromszáznyolcvannégy termet regisztráltattak a sportszervezetek. 

Sajnos nem minden megyében folyamatos a termek hitelesítése többnyire felmérő hiányában, illetve a határozatok 

kiadása is késedelmet szenved helyenként, szintén kapacitás hiány miatt, amit igyekszünk a lehető leghamarabb orvosolni. 

BIZOTTSÁGI RENDSZER ÉS FEGYELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK 

A Bizottsági rendszer második évében is jól teljesít, használata rutinszerűvé vált mind a játékvezetők, ellenőrök és 

vb elnökök, mind a bizottságok tagjai részéről. A szezonban eddig százhuszonöt fegyelmi kezdeményezésre volt szükség a 

rendszerbe érkezett közel tizenkétezer mérkőzésről készült jelentések alapján. 

 
Budapest, 2021. április 11. 

 

 

 Lugossy Norbert 
 elnök 
 MKOSZ TB 
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MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
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Az MKOSZ 2021. évi pénzügyi tervének megvalósulása (ezer Ft) 
!

Terv Tény Megjegyzés 

Bevétel ! ! !
"#$%&'()(!*%+,-.!/!01$123(#!,-.!/!4'&3516+1,378! 9::!:::! ;<!999! !

=>%&?@!*%+,-.!/!01$123(#!,-.!/!4'&3516+1,378!A9:BC! D::!:::! DEE!FEG! =!$'@&6'7!5#(1HH!$#((2%1(3(!%!I(%J%&(2'>H%6!

KLLM!A>N5O,3(#P!$1@(168(J)@&P!QJ)@&!RRMP!(&HSC! <:!:::! ;G:!<<T! TUT!VWX*!'77%>#!&'>)+%&'((%7!

K(1>36815!AWY!KZP!L[!,O6&?5P!$'7)+%&)&&!>3@5?23(15C! D:!:::! T!\G:! =!5]J%,O6&?5!632?5!6375^7!51@^7&15!>1+@16,123(@1!
QJ)@&(2%5S!7#I16(2,-.%5P!68#7$'6&%@&'(#!3(!%,>#6#(2&@'I#_(!,-.%5P!
H^6&1&3(15!

9T:!:::! 9E<!9D\! !

Q2J)62)@`&'>)+%&_`*a!.)+,-.!!!!! 9!T::!:::! 9!EDE!\\;! !

bMZ=`K]@)J1!AWY!KZP!c)]&d!Y%@&S!b11P!e1$17)J>16&!b]6,C! E:!:::! DD!E:E! WY!KZ!d1781&&!fd%7716+1@!51@^7&!>1+@16,123(@1!

[#1+3(2-&?!&'>SP!#+%2+%&'(#P!(2)7+'7&%&'(#!3(!17716?@23(#!,-.! E::!:::! <:T!<G:!
*OHH!&'>)+%&_!,O6&O&&!g+8P!d)+8!%!5#1+!&'>)+%&'(!

#(!%2!L[VQh!`&!#771&#!

[%>%&!H1$3&17!3(!'@i)78%>!681@1(3+! :! 9F!9<\! !

K+83H!'77%>#!&'>)+%&'(! :! TF!E\E! Z3@&'>)+%&'(!

K+83H!H1$3&17! :! \!T9E! Z1i)78&!5O$1&173(15!

!
! ! !

!"#$"%&"'("()$*+,-./-0* ! ! !

*%)!=>%&?@!*%+,-.!/!01$123(#!,-.!/!4'&3516+1,378!A;:BC! \::!:::!! 9!DEF!9<E! =!$'@&6'7!5#(1HH!$#((2%1(3(!%!I(%J%&(2'>H%6!

!
! ! !

12*3456789*(:;5<4(=4(8*+,-./-0* ! ! !

WY!(21>378#! T9<!:::! D9D!;::!
!

WY!$1@(16815!AW99`9DP!LeQhP!K+81&1>#C! TG:!:::! TD9!<F;!
!

WY!$'7)+%&)&&%5!A<`<!3(!TUTCA(21>378#!6375^7C! DF:!:::! D9<!:EE!
!

WY!1(1>36815!A&)@6'5P!,O6&?5P!KZC! D\\!:::! D:\!\:<!
!

WY!TUT! E:<!:::! TDE!DF;!
!

WY!je)H,!%!5)('@H%kj!A(21>378#!6375^7C! DF!:::! DF!:::!
!

*
! !

!

3456789*(:;5<4(=4(8*+>-.>-0* ! !
!

01>!WY!(21>378#! 9D:!:::! 9F:!9T9!
!

b3@i#!i176?&&!$'7)+%&)&&!(21>378#! DD!:::! D:!:\G!
!

0?#!i176?&&!$'7)+%&)&&!(21>378#! DD!:::! T:!GF;! !

!
! !

!

3456789*(:;5<4(=4(8*+?-.@-0* ! !
!

Y'78'5P!1(25O2O5P!TUT! 9:<!:::! 9<<!:::!
!

QJ)@&i17(21@173(! D\!:::! E9!TG9!
!

Q2)i&$1@i1.71(2&3(!/!73&1(-&>368!i1.71(2&3(! D\:!:::! D;<!:::! !

M*!/!%]&)>%&#5%! T9<!:::! D\D!<9E!
!

! ! ! !
=>)@&#2'I#_$%7!%@'68)(!H1$3&17!i17)7,'(! ! `G\9!<FE!

!

! ! ! !

A$$'"$*7"B)("9C* >*>/@*---* D*???*,D>*
E*?F?*G1H3*;I4((*)#J"'"((*)$*(5B:774K5((*

(:;5<4(:$$49*%LB"J"K"((*)#()J*
! ! ! !
"#$%#&!'()*&+#,-*.*)!/*.#!01#(!2*3($#2*)4! 5!657!777! 5!897!5:;!! !
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Terv Tény !
Kiadás ! !
12*3456789*(:;5<4(=4(8*+,-./-0* ! !
WY!(21>378#! T<:!:::! TDF!FG9! !
WY!$1@(16815!AW99`9DP!LeQhP!K+81&1>#C!! E::!:::! E9:!EDD! !
WY!$'7)+%&)&&%5!A<`<!3(!TUTC! T::!:::! TT:!:E<! !

WY!1(1>36815!A&)@6'5P!,O6&?5P!KZC! TD:!:::! T;9!<G9! D!WY!fd%7716+1@!/!W9;!aZ!J7](25O7&(3+!
WY!TUT!! E<:!:::! ED<!\TD! !
WY!je)H,!%!5)('@H%kj!A(21>378#!6375^7C!!! T:!:::! T:!:::! !

!
! !! !

3456789*(:;5<4(=4(8*+>-.>-0* ! !! !

01>!WY!(21>378#! D\:!:::! T:<!;\;! !
b3@i#!i176?&&!$'7)+%&)&&!(21>378#!! E<!:::! E:!9FD! !
0?#!i176?&&!$'7)+%&)&&!(21>378#! E<!:::! TD!GT:! !

! !! !
3456789*(:;5<4(=4(8*+?-.@-0* ! !! !

Y'78'5P!1(25O2O5P!TUT! 9<:!:::! D::!:::! Q2%H%,&3@#!J'78%J@)+@%>!3(!TUT!!WVX*!J'78'5!
QJ)@&i17(21@173(! E:!:::! E9!TG9! !
Q2)i&$1@i1.71(2&3(!/!73&1(-&>368!i1.71(2&3(! E::!:::! TGF!E:T! !
M*!/!%]&)>%&#5%! E<:!:::! DEG!G:F! !

!
! !! !

3456789*%";*(:;5<4(=4(8* ! !! !
QJ)@&,#J7)>'I#%!! 9:!:::! D!TTD! !
b3@i#!i176?&&!$'7)+%&)&&!i175S!3(!>3@5?23(15!! E<!:::! GG!E\9! Z]H)@35!@3(2$3&17!>#%&&#!J7](2!5O7&(3+15!
0?#!i176?&&!$'7)+%&)&&!i175S!3(!>3@5?23(15! E<!:::! <F!EDT! Z]H)@35!@3(2$3&17!>#%&&#!J7](2!5O7&(3+15!
M@),'5!A5O2J)6&#!3(!D:!>1+81#P!&1@^71&#!$1@(16815P!>N5O,3(P!
H3@71&P!*%)!17716?@23(P!.'@>N$15P!(&HSSC! E::!:::! E;F!FFE! !
K(1>368(21@$123(!61>!*=V!@3(21!AWY!KZP!TUT!aZP!=77`Q&%@P!L[P!
$'7)+%&)&&!>3@5?23(15C!

D::!:::! D9;!9DF!
!

"#$%&'()(!I(%J%&)5!$#((2%&3@-&3(!/!*$!.)+,-.! 9!D::!:::! 9!E<:!<G\! D:D:`H%6!17>%@%,&!Q2@&S!177163@&35!J_&7'(%!
bMZ=P!bMZ=`K]@)J1!,-.%5! 9D!:::! DT!:TD! K(1>368@16,123(!J'78'2%&!7#I16(2,-.%!
L%@51&#6+P![)>>]6#5'I#_P!Q21@$123(!! 9<:!:::! 9<:!D9T! !
*%@&%735!! D:!:::! :! !

!
! !! !

[%>%&!3(!'@i)78%>!$1(2&1(3+ :! 9TF! !
Z%655O7&(3+P!5O68$$#2(+'7%&P!H3@(2'>i1.&3(P!*%)!5O2@1>N5O,?P!
(&HS!

D:!:::! FD!:FF!
!

*=V`H%6!61>!17(2'>)7d%&_!&3&1715!A(21>378#P!1,2?&'H)@P!
.'&35$121&3(P!(&HSC!

9<:!:::! 9F:!9:T!
!

K+83H!@'i)@,-&'()5!A%@'68)(!lb=P!(171.&123(P!O65)@>'682%&#!%,_C! D<!:::! TT!9F\! !
Z#2&)(-&'(! G:!:::! G;!E:<! !

f)$#,!'7&%7!)5)2)&&!J7](2!5#%,'()5! :! \E!G;F!
K(1>368@16,123(m1,2?&'H)@!61>!17(2'>)7d%&_!fVaMe!

J7](25O7&(3+1#!
! ! ! !
*)$'HH%,)&&!'77%>#!&'>)+%&'(!TUT!WVX* !! ;D;!9EE! *)$'HH%,)&&!'77%>#!&'>)+%&'(!TUT!WVX*!

! ! ! !
*'@+8#!1(25O2!3(!nfQ!>#%&&#!5^7O6HO21&! :! `GT<!E99! !
! ! ! !

A$$'"$*JI4K:$C*
>*>/@*---** D*?M-*-D?* E*?F?*G1H3*;I4((*)#J"'"((*)$*(5B:774K5((*

(:;5<4(:$$49*%LB"J"K"((*)#()J*
* * * *
"#$%#&!'()*&+#,-*.*)!/*.#!01#(!2*3($#2*)4! 5!657!777! 5!897!5:;!! !

!
!
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!
Az MKOSZ ÁLTAL 2021. évben megvalósított beruházások (ezer Ft) 

!
!

!"#$"%"&'() *+,--.)$/%"01'$2)

!"#$%&'()*+,)('-.-&/0!1% 23%455%
!)$(",66()78%9,7#"-&(%:&#.-&%;..;)(%+;)"&';+/0!1% 45%<3=%
>?"#@+&%()7#$.#)/0!1% 5%=AB%5<A%
C(7($-.(&%D;7E'F*@)EG%$,G-HH9;D.I%/0!1% 2%3J<%
K.;*$+,L,&%$@.$F-..,L-&/0!1% 5%=AB%
K+;"LM)ED;.'F%H;+;)";'M&% 2%A3J%
N,+"%0,?+);,%H?&'%OPQ/R25% 22%AR=%
SKTU%3B32V3B33%/%0!1% 5<%=4B%
S)7#$.#)%*#$#&'$;+%9;D.;&'$M&;%/%0!1% 3A%543%
S+,"#%HW$,+% 45<%
S+,"#%HW$,+%/0!1% AB%A<2%
X-$M*,&9(7E;.F%+;)"&';+/0!1% JR%3BA%
X-$M*,&LM+F%LY&';+/0!1% J%342%
X-$M*G;';$F(%+;)"&';+%9;D.;&'$M&;%/%0!1% A%2AJ%
T,&-+6#.-)*/0!1% A=%BBB%
TZ.$M+(%*;+;*;&&'M*;&%9($$);&'%;&'*@'% R4R%
TZ.$M+(%&6,+$;&'*@'@*% 3%B3B%
[;GM.LM+.;7%\=% 33%
\;7+;)";.M&%L,"?.%9;D.;&'$M&;/0!1% 5R%J52%
\;7E;(%,."#.#*8%D-$M*G;';$F%+@7']$F/0!1% J%4=B%
\T1O^%N;7E;.L(%+;)"&';+%9;D.;&'$M&;/0!1% 3<%R=B%
\T1O^%_PS[%$,G-HH9;D.;&'$M&;/0!1% 35%J5R%
\,H(.%9M.6-.E#%/0!1% 23=%BBB%
\,H(.6#.-)*%7#+)($W+#% R%<AA%
_#7E.-$`&'@7Y%*#L;+-*%/%0!1% 5A%J3=%
_;$:#&$()7%L;7WD?.-&%/%0!1% 2%4J=%
_;G;'M&(%+;)"&';+%9;D.;&'$M&;%/%0!1% 23%J35%
a?.'?&LM+F/0!1% 4%555%
O6,+$;&'*@'@*/0!1% 3B%AB4%
O6,+$9;D.;&'$M&(%6+,7+#L,*%/%0!1% 5R%AJR%
O'-L]$-&$;:b)(*#(%;&'*@'@*% 22%JJ<%
O';+G;+%*(M6]$M&/0!1% 4%AJ5%
O',9$G;+9;D.;&'$M&%cd_>!OTK0%/%0!1% 3=%B24%
O',9$G;+9;D.;&'$M&%\S_CSe%0Q%/%0!1% 5%<=4%
0;.;9,),*% AJ5%
fD%LM+*F'M&%,."#.%*(#.#*]$-&#%/%0!1% 2%3AB%
Q(";`H]+`%M&%,).();%*@'G;$]$F%+;)"&';+/0!1% 44%A=<%
Q]+?&L;)$;&]$F%+;)"&';+/0!1% 34%<4R%
gS\d%LM+F%L;..M)E/0!1% 2%<5A%
!""#$"$%& 5 429 784 

-TAO: Sportfejlesztési programból finanszírozott 
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2.napirendi pont:

2022. évi szakmai és pénzügyi terv 
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Az MKOSZ 2022. évi pénzügyi terve (Ezer Ft) 
!"#$%&'()*'+',+-./01+2345678(9+:;::<+%=>?3?7+:@A%4+*'>*B**+C38784D+

!

+ Terv 
Bevétel +
E?$'*%7B7+F'(GH"+I+J9$9,87?+GH"+I+K%*8694(9G83)+GH"+ L;;;;;+
MN'*O>+F'(GH"+I+J9$9,87?+GH"+I+K%*8694(9G83)+GH"+!L;PD+ ::;;;;+
2--Q+!NR65G87?S+$9>794)7=B>*S+7=B>*+TTQS+7*U<<<D+ V;+;;;+
279N84)96+!WX+2YS+-.+G54*O6S+$%3B('*B**+N8>6O,8796D+ Z;;;;+
0=B>*7,'69NU9>S+3?[947,GH"'6S+4)?3$%4*'>*%7?+87+'GN?4?7,*>%[?#7+GH"'6S+UC4*9*8796+ L\;;;;+
0,=B4,B>A*%NB('*#AF]+"B(GH"++ L:;;;;;+
^QYMA2_>B=9+!WX+2YS+`B_*&+X'>*?[?='*?B4+^99S+a9$93B=N94*+^_4GD+ \;;;;+
.?9(87,H*O+*%NB('*%7S+?(',('*%7?S+7,B3(%3*'*%7?+87+93394O>,87?+GH"+ :Z;;;;+
.'N'*+U9$8*93+87+%>bB3)'N+4)9>978(+ :;;;;+

+
+

!"#$"%&"'("()$*
+

F'B+MN'*O>+F'(GH"+I+J9$9,87?+GH"+I+K%*8694(9G83)+!c;PD+ L+:;;+;;;+

+
+

+,*-./012*(34/5.(6.(1*
+

WX+7,9N83)?+ V;;;;;+
WX+$9>794)96+!WLLAL:S+-a01S+2()9*9N?D+ VZ;;;;+
WX+$%3B('*B**'6+!ZAZ+87+VdVD!7,9N83)?+4836C3D+ :e;;;;+
WX+979N84)96+!*B>4%6S+G54*O6S+2YD+ @;;;;;+
WX+VdV+ V@;;;;+
WX+faBUG+'+6B7%>U'gf+!7,9N83)?+4836C3D+ :Z;;;+

+
+

-./012*(34/5.(6.(1*$'"4)2&7*
+

J9N+WX+7,9N83)?+ :e;;;;+
^8>b?+b934O**+$%3B('*B**+7,9N83)?+ Z;;;;+
JO?+b934O**+$%3B('*B**+7,9N83)?+ Z;;;;+

+
+

-./012*(34/5.(6.(1*(3#5&7*"$'89'*
+

X%3)%6S+97,65,56S+VdV+ Lh;;;;+
0=B>*b937,9>9387+ Ve;;;+
0,Bb*$9>b9"397,*87+I+38*97H*N84)+b9"397,*87+ V;;;;;+
QF+I+'_*BN'*?6'+ :@;;;;+
F'B+68=,87+!=9G'(#(_7+*B$%UU68=,87S+U?,*B47%(?+68=,87D+ :Z;;;+
+ +
:$$'"$*0";)("2<* =*>>?*@@@*
+ +
-'()'>+.B7%>3'UG%,%7+E%,'+!6B4)&'S+8*69,G9S+Ni,9_NS+69>H*87S+>%N='D+]%>&'*#'4+'+7=B>*b9"397,*87?+
=>B(>'NU#3+b?4'47,H>B,$'+',+577,9(+e;PA'+

V;;+;;;+
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