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Tisztelt Magyar Kézilabda Szövetség! 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség elnökeként szeretném megküldeni a szövetség 2018. évi 

beszámolóját és az éves zárás dokumentumait. 
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5. 2019. évi költségvetés tervezet 
6. Felügyelő bizottsági beszámoló 
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1. Bizottsági beszámolók 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség tisztújítását követően a Magyar Kézilabda Szövetség 

által, a megyék működésével kapcsolatos szervezeti és működési szabályzat változásának megfelelően 

alakította át működési struktúráját szövetségünk. Az előző évek tapasztalatai alapján egy megerősített 

bizottsági struktúrát alakítottunk, ki mely alapja a „szolgáltató szövetség” programnak. A 

következőkben a bizottságok beszámolói találhatóak. Pár mondatban azonban összefoglalnám az 

egyes bizottságokban történt személyi változásokat. 

- Játékvezetői bizottság:  

Horváth Zoltán július 1.-t követően továbbra is a bizottság vezetői tisztjét tölti be. A munkáját két 

új személy segíti. Horváth Viktor a játékvezetők foglalkoztatásáért felelős referens, míg Lekrinszki 

Tivadar a megyei mentor program beindításáért és vezetéséért felelős. Mind a két új tag olyan 

területre érkezett, melyben hatalmas munkát végeztek el az elmúlt időszakban, 

 

- Etikai és fegyelmi bizottság:  

Sándor György személyében immár három éve állandó elnöke van a bizottságnak. A Magyar 

Kézilabda Szövetség fegyelmi szabályzatának változása miatt dr. Demeter András és Simó András 

csatlakozott a bizottsághoz. 

 

- Gazdasági bizottság:  

Ezt a bizottságot teljesen ujjá szerveztük, hiszen az elmúlt években a bizottság feladatköre 

hiányzott. Hatalmas feladatott kapott a bizottság, hiszen a játékvezetői központi elszámolási 

rendszer bevezetése, a számlázási rendszer kialakítása mellett számtalan nem várt feladatot is 

rendbe kellett tenni. Tajti Gergely vezetésével egy agilis pénzügyi területen dolgozó személlyel 

erősödött szövetségünk. A bizottságban Hartmann János és Czenczik István segítik. 

 

- Versenybizottság:  

Tomkovics Ákos vezetésével régi/új elnöke van a versenybizottságnak. Évekkel korábban az ő 

vezetésével remekül működött a bizottság. A választás pont emiatt esett rá. A szövetségi 

működésben kardinális bizottságot átszerveztük. Az igazolási és átigazolási bizottság feladatkörét 

a Versenybizottsághoz helyeztük, ezáltal a bizottsági tagok száma háromról négyre emelkedett. 

Tomkovics Ákos feladata a bizottság vezetése mellett az újonnan bekapcsolódott személyek 

megfelelő feladatkiosztása is. A bizottság többi tagja Czenczik István, Papp Dávid és Mészáros 

Máté. 

 

- Szakmai bizottság: 

Vazul Zsolt vezetésével újjá alakítottuk szövetségünk szakmai hátterét. A bizottság munkáját 

figyelembe véve egy véleményező, és hosszú távú koncepciókat meghatározó bizottságot hoztunk 

létre, melyet nagyon fontosnak tartunk. 
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1.1. Játékvezetői bizottság 
 

A bizottság összetétele: 

Horváth Zoltán  elnök 

Horváth Viktor  bizottsági tag 

Lekrinszki Tivadar  bizottsági tag 

A 2018-as év eseményeit tekintve először is szeretnénk beszámolni a nyári megyei illetve felterjesztő 

vizsgáról. A mentori tevékenységről, majd a rangsoroló vizsgákról később az őszi felmérő tesztelésekről 

kell néhány szót említeni. 

I. Nyári megyei vizsga  

A nyári megyei vizsgán a Bács megyei játékvezetői keret jelentős része megjelent. Sajnos az előre 

kiírt időpontban az időjárási körülmények miatt a fizikai vizsgát nem tudtuk megtartani. Emiatt egy új 

időpontban a megyei vizsgán sikertelenül vizsgázottak részére megrendezendő pótvizsga alkalmával 

került sor a fizikai felmérésre. Erre azért volt szükség, mert ezen vizsga sikeres teljesítése volt a 

feltétele annak, hogy a nem NB-s játékvezetők a szeptemberi NB-II-es kelet-magyarországi vizsgára 

felterjesztést nyerjenek. 

 

II. NB-s vizsgák 

Az eredmények alapján felterjesztést és ezáltal az NB-s országos keretbe való bekerülés lehetőségét 

megragadta a Kapás Krisztián, Palásti László páros. Ők a későbbiekben sikeresen szerepeltek a 

rangsoroló szeptemberi vizsgán. Rajtuk kívül NB II-es keretbe bekerült a Herczeg Udo-Piller Tamás, 

Kiss Zoltán-Mazzag István, Hovány István-Ubornyák Zoltán, Parádi Róbert (Ujhelyi Balázzsal). A B 

keretbe a felfújók közé besorolást kapott és ezzel lehetőséget arra, hogy NB-I-es mérkőzést is 

vezethessen a Bujdosó Máté-Horváth Viktor páros. Szintén a B keretbe kerültek és NB-I/B-s 

mérkőzéseket vezethetnek a Horvát Zoltán-Simó András valamint a Sándor György- Szabó Balázs 

párosok. A C keretbe egyedül Rácz Lászlót tudta felterjeszteni megyénk egy másik megye béli 

játékvezetővel Budai-Bock Krisztián (Budapest). A vizsgák illetve az őszi vizsgák eredményeit 

tekintve beigazolódott, hogy ha valaki nem gyakorol, valamint fizikailag nem készül, nem lehet 

sikeresen teljesíteni. 

 

III. Játékvezetők foglalkoztatása  

A diagrammok alapján a következő figyelhető meg: a megye déli részén lakó játékvezetők 

foglalkoztatása erőteljes. Ez indokolható azzal, hogy a kollégák jelentős része inkább a megye északi 

részén lakik, és ezen környéken tevékenykedik. Mivel a serdülő, illetve ifjúsági mérkőzések zöme 

hétközben kerül megrendezésre - főleg azon csapatoknál ahol nincsen NB-s osztályú felnőtt egyesület 

- a környező városokból kell játékvezetőt delegálni (Baja és környéke, Kiskunhalas, Nemesnádudvar). 

Természetesen fontos, hogy a rendező kluboknak ne legyen nagyon megterhelő az utazási költségek 

finanszírozása, ezért lehetőségeinkhez mérten a delegálásoknál próbáljuk a lehető legoptimálisabb 

megoldást keresni.  
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Mivel a megyénk nagy, a játékvezetők eloszlása nagyon különböző. Főként a déli határhoz közeli 

részről kellenének még kollégák, hogy megkönnyítsék a költés aránytalanságát. Ezáltal a kiskunhalasi 

és bajai kollégák foglalkoztatása csökkenhetne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei játékvezetők foglalkoztatásának eloszlása 

Korosztály szerinti eloszlás 

 

Akad ugyan néhány fiatal férfi, illetve hölgy, akik szívesen foglalkoznak a játékvezetéssel és ezzel 

óriási terhet vesznek le a vállunkról a küldések elkészítésekor. Személy szerint: Bagdán Balázs, Csorba 

Nándor, Kárász Nikolett, Szabó Viktória. 
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IV. Játékvezetői tanfolyam 2018.október 

2018 őszén elindult az újabb alapfokú játékvezetői tanfolyam. Az előző időszakból kiindulva szerettük 

volna elkerülni azt a lemorzsolódást, ami jellemezte az előző továbbképzést, ezért a tanfolyam 

indulásakor beszedtük a részvételi díjat. Reményeink szerint ez egy kis motivációt ad a résztvevőknek, 

ha már egyszer befizették a díjat el is jönnek az előadásokra. 

Meg kell említeni, hogy a korábbi alaptanfolyamon végzett kollégák közül nagyon kevesen állnak 

rendelkezésünkre. 

V. Foglalkoztatás problémái 

A foglalkoztatással kapcsolatosan jelentős problémák adódnak a következő okokból adódóan. A 

számításba vehető játékvezetők jelentős része NB-s kerettagú 37 főből-17 fő néhány kolléga még 

játszik valamelyik bajnokságban, néhány mérkőzésre magasabb kvalitású játékvezető szükségeltetik 

(pl. Kiskőrös-Kalocsa, Kiskőrös-Kiskunmajsa, Bácsalmás-Kecskemét, Kecel-Bácsalmás) 

mérkőzésnapról történő leiratkozás, gyermekbajnoki fordulók- megyei bajnoki mérkőzésekkel 

egyidőben. 

Leiratkozások száma 
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Ezen okok miatt a bizottság munkája nehézkes, néha csak az utolsó néhány napban tudjuk a delegálást 

megoldani. Indokolt esetben-amikor már nem volt más megoldás- egy játékvezető pár miután 

levezetett egy megyei mérkőzést autóba ült és utazott a következő helyszínre. Ezt kivételes esetben 

meg lehet oldani, de szerencsére nem ez volt a jellemző. A következőkben bizony a fiatalok csatasorba 

állítása illetve néhány idősebb, tapasztaltabb kollégával történő mérkőzés vezetés előrelépést jelenthet.  

Nemek szerinti eloszlás 

 

VI. Mentori tevékenység 

 

Mentori ellenőrzések 

 

Kapás – Palásti   fiú serdülő  

Kapás – Petrik Varga   Megyei Női  

Palástiné – Vincze   Megyei Női 

Bálint – Petrik Varga   U-14 fiú 

Papp – Sárközi   Megyei férfi 

Bujdosó – Horváth   Pünkösd Kupa  

Sándor Gy – Szabó B   Pünkösd Kupa  

Bálint Barnabás   U – 14 fiú 

Bogdán Balázs   U – 14 fiú  

Bálint – Petrik Varga   ifi – női III. kor cs. 

 

Ellenőrzött játékvezetők jellemzései 

 

Kapás –Palásti / Lépés kombinációkat nem mindig ismerik fel, A beálló védő kapcsolatát sokkal 

szigorúbban kell venni. A büntetéseknél nem kell félni a páros kiállításoktól sem. Javaslat a 

fejlődésükre: Minél több mérkőzés vezetés, ez által rutinszerzés. Sok-sok egyéni videó elemzés. 
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Kapás – Petrik Varga / Mind két játékvezetőnél a lépés gondok magas százalékban előjönnek. Vagy 

túl korán veszik el lépés miatt vagy még, a 4 lépést is elengedik. Petrik-Varga túl korán sípol, ezzel az 

előnyszabályokat nem igazán tudja alkalmazni. Sokszor a labdát figyelik és nem a kezet illetve a lábat. 

Javaslat a fejlődésükre: Sok mérkőzés vezetés, sok egyéni videó elemzés.  

 

Palástiné – Vincze / A 7 métereseknél a tiszta gólhelyzeteket kell felmérni. A lépés hibákat jobban kell 

figyelni, a lövő cselek nem lépések. A progresszív büntetéseknél sok túl szigorú büntetést szabtak ki. 

A páros egy kicsit féloldalas a Palástiné többet vállal. Javaslat a fejlődésre: A lépés szabály 

tanulmányozása, minél több mérkőzés vezetése. Saját mérkőzéseik videón való megtekintése.  

 

Bálint – Petrik-Varga / A helyezkedéssel voltak nagyobb gondok, mert a rossz helyezkedés miatt nem 

mindig látták a történéseket. A büntetéseket és a halasztott büntetéseket bátrabban lehet alkalmazni. A 

beálló környékét jobban kell figyelni, és bátran büntetni. Egymás közötti kommunikáció hiányos. 

Javaslat a fejlődésre. Közös videó elemzések, saját értékelés, bátrabb kockázat vállalás. Feladat 

megosztás egymás között gyenge. A Bálint legyen egy kicsit agilisebb.  

 

Papp – Sárközi / Sajnos a lépésekkel, a lépéskombinációkkal komoly gond van a Donátnál. Lövőcseles 

kombinációkat nem igazán ismerte fel. Progresszív büntetések kiadásában még bátortalan. A falban 

lévő szabálytalan zárásokat jobban kell figyelni. Egy kicsit több kommunikációt, és többet kell vállani 

a népszerűtlen ítéletekből. Javaslat a Fejlődésre: Hasonló fiatal játékvezetővel kell, hogy vezessen. A 

lépések miatt sok videó elemzés, ha lehet saját mérkőzéseiből.  

 

Bujdosó – Horváth / Határozottak, szabály ismeretük megfelelő, szabály alkalmazásuk már nem az 

igazi. 7 méteresekkel támadó faultokkal nem volt gond. A lépésekkel már inkább (főleg az apró lépések 

jelentettek gondot). A rossz bejátszásokat nem kell vissza adni, pláne úgy hogy esélye sincs a 

játékosnak. A gyors középkezdésnél igyekezni kell elindítani a játékot, mert utána vissza kell rendelni, 

ha már szabálytalan a felállás. Az előnyszabályokat jól alkalmazták, ítéltek visszanyúló büntetéseket 

is. Jól vezeték a mérkőzéseket.  

 

Sándor – Szabó / Már sok-sok mérkőzéssel a hátuk mögött álltak neki ennek a mérkőzésnek. Látszott 

is rajtuk a rutin, de ebben a rutinba sok hiba is benne volt. Levegőben lévő lökések nem mindig lettek 

büntetve. Nagyon sok labdát visszaadtak, igaz volt benne kis fault. Nem mindig követték a játékot, 

bízva abban, hogy rutinból megoldják. A sárgalapokat a játékos hátának adták. Halasztott büntetéseket 

nem mindig alkalmazták. A lépés szabályt viszont jól megoldották.  

 

Bálint Barnabás / Három mérkőzésen működtem közre Barnával. Úgy gondolom nagyon jók az 

alapok, amivel rendelkezik a játékvezetésében. Látszik, hogy aktív játékosról van szó, érti és érzi a 

játék lényegét. Kezdő játékvezetőtől ritka, ahogyan halasztott büntetéseket adott ez számokra hatalmas 

pozitívum volt. Sokat kommunikált velem, mindenre hagyott időt. Lépéseket, technikai hibákat jól 

megítélte, progresszív büntetéseket jól alkalmazta. Tiszta gólhelyzeteket, illetve hétmétereseket is jól 

megítélte. Ami negatívum az a síphasználat, sokszor halk, illetve nem ütemes, de megbeszéltük és 

utána ez javuló tendenciát mutatott. Összegészében úgy gondolom, hogy jó játékvezető válhat belőle, 
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ha lesz mellette egy hasonló kvalitású társ, illetve kíváncsi lennék, hogy egy felnőtt mérkőzésen 

hogyan működne közre! 

 

Bagdán Balázs / Kissé még bátortalan, megtalálja a helyét a pályán, de még nagyon sok alapvető 

dolgot kell tanulnia. Beszéltünk a karjelzésekről, illetve a síphasználatról, amikre igyekezett 

odafigyelni és a nap végére folyamatosan tisztultak ezek a dolgok. Mezőnyben kevés esetben ítél meg 

önállóan lépéshibákat, nem alkalmaz progresszív büntetést, alapvonalon marad el hétméteres. Nagyon 

támaszkodik még a társra, kevés ítéletet vállal fel. Sokat kell még alapvető játékvezetői feladatokkal 

foglalkoznia a közeljövőben, mint például helyezkedés, feladatmegosztás, kommunikáció. Pozitívum 

mindenképp, hogy nem látszik idegesnek a pályán, kimondottan nyugodt, türelmes, még esetleges 

reklamáció esetén is. Felhívtam a figyelmét, ha teheti, nézzen mérkőzéseket, figyeljen a játékvezetők 

működésére, sajátítsa el a praktikákat. Célszerűnek tartom rutinosabb játékvezetővel foglalkoztatni 

olyanokkal, akik segítőkészek és tudnak neki segíteni a fejlődésében. Érezhető benne ambíció, 

szeretne foglalkoznia a játékvezetéssel, sok gyerekmérkőzést kell még fújni, hogy kellő rutinnal 

rendelkezzen. 

 

Összes ellenőrzés: 

2018. 05 – 12. hó ig 14 ellenőrzés 

 

VII. Összegzés 

A tavaszi fordulókra mindenképpen szeretnénk a fiatalokat megyei felnőtt mérkőzéseken megnézni, 

hogy a következő szezonban már magasabb szinten is megmutathassák tudásukat. Első lépésként 

2019-es bajnokság tavaszi fordulóira UP-meccsek vezetésére Bálint Barnabás-Petrik-Varga Ádám 

került delegálásra. Hogy ők milyen küldést kapnak már az országos küldőn múlik. A két fiatal hölgy 

Kárász N.-Szabó V. több megyei illetve gyermekbajnoki mérkőzéseken való részvételét preferáljuk a 

fejlődésük elősegítése végett. 

 

Terveink között szerepel egy két napos továbbképzés megszervezése külsős előadókkal. Reméljük, 

hogy ez megoldható lesz és egy kicsit közelebb hozza az ebben a szakmában tevékenykedőket, illetve 

segíti a megyei kézilabdás élet felemelkedését. 
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1.2. Etikai és fegyelmi bizottság 
 

A bizottság összetétele: 

Sándor György  elnök 

Simó András   bizottsági tag 

Dr. Demeter András  bizottsági tag 

Július 1.-el személyi változás történt a bizottságban. A megyében történő fegyelmi vétségek megfelelő 

tárgyalása miatt jogi végzettségű taggal bővült a bizottság. Dr. Demeter András személyében találtuk meg a 

megfelelő személyt. Az azóta eltelt időszak rámutatott, hogy mind személyiségében, mind szaktudásával segíti 

a döntések meghozatalát. 

A 2018/2019. évi bajnoki szezonban a megyei férfi és női bajnokságokon kívül, női ifjúsági III osztály közép-

dél, és női serdülő III osztály Közép-Kelet csoport rendezésével bízták meg megyénket. 

Tapasztalatok: 

Az eddigi szezon úgy gondolom inkább, a megyén belüli incidensekről, és hibákról szólt, mint a rendezett 

bajnokságbéli egyesületek, játékosok eseteiről. 

I. Ifjúsági bajnokság 

Az országos ifjúsági bajnokságban, egyszer ülésezett a bizottság, ami felfüggesztett büntetéssel ért véget - 

a feljelentett sporttárs egy ellenfelet sértett meg. 

II. Megyei felnőtt bajnokság 

A megyei felnőtt bajnokságban csupán egy alkalommal kellett ülésezni, ami örömteli. Az érintett ügyben 

„tettlegesség” állt fent, amit a játékos a játékvezetővel szemben tett, mezét rántotta meg és mellkassal 

meglökte. A bizottság szigorúan járt el, tekintettel, arra, hogy mindez a bajnokság elején történt. 

Másodsorban a tett súlyát is mérlegeltük. A feljelentett sporttársat december 31.-ig való eltiltással sújtotta 

a bizottság.  

III. Gyermek és kisiskolás bajnokság 

Aggasztóbbak viszont, a gyermekbajnokságban történt hibák, mulasztások, vétségek. Kötelezettség szegés 

miatt két esetben kellett elmarasztalnunk versenybíró kollégákat. Az első esetben hosszabb, március végéig 

történő, míg a másik esetben rövidebb időre, december végéig szólt az eltiltást határozott meg 

bizottságunk. A verseny, és játékvezetői bizottsággal egyeztetve célunk a tapasztalatok alapján történő 

oktatás bevezetése. A kollégák megfelelő szintű felkészítése mellett bízunk benne, hogy a 2019-es évben 

az ilyen és hasonló ügyeket ezáltal megelőzzük. 

IV. Egyéb határozatok 

A Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi albizottsága kért fel minket egy megyénkből irányukba érkező 

bejelentés kivizsgálására. A játékos igazolásával kapcsolatos bejelentés tévedésen alapult, amit kollégák 

segítségével, sikerült tisztázni.  

V. Összegzés  

Játékvezetővel szemben elkövetett sportszerűtlen cselekedet miatt egy alkalommal, játékostárs 

rágalmazása miatt egy esetben történt fegyelmi eljárás. Kötelezettség szegés, mulasztás miatt pedig két 

esetben marasztaltunk el versenybírókat. 
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1.3. Gazdasági bizottság 
 

A bizottság összetétele: 

Tajti Gergely   elnök 

Czenczik István bizottsági tag 

Hartman János   bizottsági tag 

 

I. Bevételek, kiadások  

A bevételek és kiadások alakulásánál jól látszódik a szezonalitás. A bevételek realizálása kapcsán 

megfigyelhetőek csúszások, ez egyrészt annak tudható be, hogy a Gyermekbajnoki mérkőzések díja 

utólagos elszámolási kategóriát képez, valamint a klubok, egyesületek részéről a fizetési határidők 

betartása több esetben nehézkes. 

Bevételek és kiadások alakulása 2018 II. félév 

  

7. hó 8. hó 9. hó 10. hó 11. hó 12. hó

Bevétel 2 324 501 169 500 2 414 201 2 901 680 3 743 496 2 879 900

Kiadás 244 498 2 695 199 890 663 3 638 767 3 211 346 4 548 552
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11%

89%

E.V.

EKHO

 

II. Játékvezetői díjak 

Többségében EKHO-s elszámolású játékvezetők foglalkoztatása jellemző, ennek plusz költsége a 

járulékokban és a könyvelési díjban mutatkozik meg. Szerencsésebb lenne, ha nagyobb arányú lenne a 

vállalkozóként elszámoló játékvezetők aránya. A központi kifizetési rendszer nagy segítséget jelent az 

elszámolások tekintetében. Az új rendszer tanuló időszakán túl vagyunk ebben az időszakban 21 eseteben 

kellett korrekciót elvégeznünk.  

 

 

Járulék összegek kimutatása hónap és 

bajnokság bontásban 

 

 

 

   Játékvezetők elszámolási formájának aránya 

 
Bajnokság Megyei OGYB 

Játékvezetői hiba 

Nagy László 1   

Sándor György   3 

Szabó Balázs   4 

Papp Tibor 1   

Nádasdi Ádám   4 

összesen 2 11 

Elmaradt mérkőzés utólagos befogadása 

Kiss Zoltán   2 

Mazzag István   3 

Piller Tamás   3 

összesen   8 

2018 őszi bajnokságban összesen 2 19 

   
Utólagosan befogadott elszámolások  

  

 Összesen 
Megyei 
felnőtt OGYB  

szeptember 481 215 Ft 139 655 Ft 341 560 Ft 

október 582 000 Ft 86 620 Ft 495 380 Ft 

november 686 000 Ft 221 696 Ft 464 304 Ft 

december 531 000 Ft 91 431 Ft 439 569 Ft 

 2 280 215 Ft 539 402 Ft 1 740 813 Ft 
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III. Számlázás 

A bevételek és a kiadások alakulását, valamint a számlázási tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív 

feladatokat és felmerülő költségeket folyamatosan monitorozva született meg azon döntés, hogy a 

BKMKSZ 2019.01.01-től áttér az elektronikus számlázásra. Az érintettek értesítése megtörtént a 

bevezetendő változásról, valamint a technikai feltételek biztosítása kapcsán adategyeztetési kérésünket is 

jeleztük a partnereink felé. 

 

Kibocsátott számlák összege 

 

Kibocsátott számlák darabszáma 

08. hó 09. hó 10. hó 11. hó 12. hó

Darabszám 38 107 60 72 32
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Bízunk abban, hogy a megtett intézkedések megkönnyítik, felgyorsítják mind a szövetségi, mind pedig a 

partneri ügyintézést (idő, visszakereshetőség), valamint költségoldalról (posta, irodaszer) megtakarítást 

jelent a szövetség számára. 

IV. Összegzés 

Az évközi átadás-átvételt követően 477. 200 Ft tartozást tartottunk nyilván, ezek kezelését átvétel után 

megkezdte a szövetség. 

2018. II. félévben 12.659.925 Ft szolgáltatást számlázott ki a szövetség.  

A záró, 2018.12.31-i kintlévőség állomány 960.650 Ft, melyből 104.700 Ft még átvétel előtti követelés, 

855.950 Ft pedig a 12.659.925 Ft kiállított számla nem rendezett része (6,8%). 

A lejárt tartozások kapcsán minden esetben egyeztetés történik az adósokkal (telefon, felszólítás), melynek 

hatására az esetek nagy többségében megtörténik a tartozás kiegyenlítése. 

A 2018.12.31-i kintlévőségi állomány közel egyharmada egyetlen egyesülethez köthető, a maradék összeg 

13 egyesület és magánszemély között oszlik el. 
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1 . 4 .  Versenybizottság 
 

A bizottság összetétele: 

Tomkovics Ákos  elnök 

Czenczik István bizottsági tag 

Papp Dávid   bizottsági tag 

Mészáros Máté  bizottsági tag 

I. Megyei férfi felnőtt bajnokság 

A 2018/2019-es bajnoki szezonban férfi vonalon 9 csapatos megyei bajnokságot rendez szövetségünk. A 

mérkőzések alapvetően probléma nélkül zajlottak. A férfi bajnokságban négy kiemelkedő csapatot lehet 

megemlíteni az őszi eredmények alapján (Bácsalmás, Kecel, KFSE I-II.) 

 

II. Megyei női felnőtt bajnokság 

10 csapatos bajnokság, a mérkőzések egy kivétellel probléma nélkül zajlottak. Kivétel: Tiszakécske – 

Bácsbokod, a bokodiak műszaki hibája miatt az eredeti időpontban elmaradt, az utolsó forduló után 

azonban lejátszásra került. A női bajnokságban abszolút kiegyenlített a mezőny, a tíz csapatból talán három 

az, akinek kicsi az esélye az első négybe kerülni (Tiszakécske, Miklós KC, Mizse KC), de ezek a csapatok 

is képesek bárki ellen meglepetést okozni. 
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III. Női ifjúsági III. o. Közép-dél, leány serdülő III. o. Közép-Kelet 

Mindkét bajnokságban probléma nélkül zajlottak a mérkőzések. 

A beérkezett jegyzőkönyvek túlnyomó többségében rendben voltak, egy-két esetben nem ellenőrizték a 

játékvezetők a lőtt hétmétereseket. Egy jegyzőkönyv (ifjúsági III. o. Csongrád – Kiskunhalas) nem érkezett 

be, ezt másolat alapján rögzítettük a rendszerbe. Több esetben is előfordult, hogy a játékvezetők rossz 

címre küldték a jegyzőkönyvet, így az késve érkezett be. 

IV. Gyermek és kisiskolás bajnokság 

Évről-évre megfigyelhető egy növekedési tendencia a megyében rendezett gyerekbajnoki mérkőzések 

tekintetében. A szeptembertől-decemberig terjedő időszakban 491 mérkőzést rendeztünk megyénk 

területén. Sajnos elsősorban a versenybírókkal volt probléma, illetve az online rendszer használatában 

tapasztalható problémák.  

Gyermek és kisiskolás bajnokság mérkőzéseinek száma korosztály bontásban 
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V. Bizottság munkája számokban 

Megyében rendezett mérkőzések korosztály és osztály szerint 
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Játékengedély kiadás egyesület és korosztály bontásban 
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Játékengedélyek bontása korosztály és egyesület bontásban 

megyei 
felnőtt 

Ifi 3. 
serdülő 

3. 
U15  U14 U13 U12 U11 U10 U9 

 
nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi  
 19       14  1          

Bácsalmás PVSE 

21        11            
Bácsbokodi NKSE 

  20      11 12    14       
Bajai KSE 

 25            11 8      
D-V SE Csávoly 

              11 16 10 11   
Fekete István SE 

 27                   
Félegyházi KSC 

 1 14  14   19  14   21 36 15 24 10 15  9 Gézengúz UKC 
          12          

Hajós FC 
  12                  

Jánoshalmi NKSZSE 
               11   13 15 Judória Kft. 

19                    
Kalocsai KC 

                    
KB Autoteam SE 

 24                   
Kecel KC 

 50                   
Kecskeméti FS 

       29  20 18 16 40 31 29 25 18 18 11 14 Kecskeméti Junior SN Kft 

28    26    18    29  30  15    
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              10 14   8 5 Kelebia KNSK 
                    

Kézisuli Alapítvány  
       21 24 17 25 15    33    12 KIKI Sport Kft 
         15  20  18  8     
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27  20  21    21  26  19    13  9  
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         17  12    14    11 Kiskunfélegyházi HTK 
  26  20   22 13 17  23 20 11 16 13 14   8 Kiskunhalas UKSC 

25  17     14   16 11   9 13     
Kiskunmajsai KC 

                    
Lajosmizsei UKC 

20          13  1  10    7  
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19    23    22 17  15 29 17       
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17  15        12          
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       14  14        7   
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23 23                   
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 22                   
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          24  23  14      
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Külföldi játékengedéllyel rendelkező állampolgárok aránya (megye, NB) 

 

Versenybizottság által hozott határozatok (átigazolás, időpont átjelentés, büntető pont, egyéb) 
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Inaktív játékosok egyesületi bontásban 
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Aktív játékosok egyesületi bontásban
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Játékos mozgás kor és nem bontásban 
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1.6 Szakmai bizottság 

A bizottság összetétele: 

Vazul Zsolt   elnök 

Apró Ferenc   bizottsági tag 

Járdi Ádám   bizottsági tag 

A Magyar Kézilabda Szövetség szakmai irányelveinek folyamatos nyomon követése és azok importálása 

a bizottságunk fő feladata. A megyei szövetség újjá alakult struktúrájában jelentős szerepet szánt a szakmai 

bizottságnak. Alapvetően egy felügyeleti szerepkörrel látta el azt a szövetség szakmai irányvonalát 

illetően. A versenyrendszerek szakmai felügyelete mellett aktív szerepet vállal bizottságunk a szakmai 

esték szervezésében. A szakmai estékkel célunk a megyében működő egyesületek és szakemberek segítése. 

Olyan előadókat sikerült ezeken az estéken megyénkbe meghívni, akik a sporthoz kapcsolódva, de az kicsit 

más oldalról mutatják be. A megyei szövetség új vezetése célul tűzte ki, hogy a megyében rendezendő 

utánpótlás tornákat támogatja. Ennek egy rendszerezett formát dolgoztunk ki, melyben a rendezők egy 

pályázatot nyújtanak be a szövetség részére és a szakmai bizottság a szövetség más bizottságaival együtt 

meghatározza a támogatás volumenét. 

A megye szakmai helyzetét meghatározza a megyében dolgozó szakemberek képzettségének szintje. Az 

utóbbi években számos kolléga képezte magát, de szeretnénk, ha ebben előre lépne megyénk. 

Edzői licencek eloszlása 

Összegzés 

A szakmai bizottsági üléseket szeretnénk a megyében működő edző kollégák bevonásával még szélesebb 

platformra emelni, ezáltal feltérképezve a megyénkben mutatkozó szakmai igényeket. Hosszú távon 

céljaink között szerepel az utánpótlás sportolók vonatkozásában egy ösztönző és jutalmazó rendszer 

kialakítása.  

  

1% 8%
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20%

A licenc

B licenc
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D licenc
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2. Elnöki beszámoló 

 
Bács-Kiskun Megye hazánk legnagyobb területű megyéje. A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 

1959. november 27.-én alakult. Az eltelt közel 60 évben sokat változott sportágunk és a tömegbázis is. A 

kézilabda látvány csapat sportágak közé bekerülése óta igazolt sportolóink létszáma megkétszerezte magát, 

amely hatalmas felelősséget jelent mindenki számára.  

Az ország közepén a legnagyobb megyeként csapataink országos sikereket érnek el mind utánpótlás, mind 

felnőtt szinten. Az elmúlt 4 évben a 8 és 14 év közötti kézilabdás fiatalok száma robbanásszerűen 

megnövekedett, amiben a társasági adó nyújtotta lehetőségek és az egyesületek aktív tagtoborzása is közre 

játszott. 

I. Számbeli bemutatás 

Az utánpótlás bajnokságok rendezett formában történő lebonyolításának és a társasági adó jelentette 

lehetőségeknek köszönhetően az országos tendenciához hasonlóan megyénkben is megugrott az utánpótlás 

sportolói létszám. 5 év leforgása alatt szinte a duplájára emelkedett a regisztrált sportolók száma és 

meglévő egyesületek mellett újak is bekapcsolódtak a nevelő munkába. Megyénk azonban nem teljesen 

heterogén, nagyon északi pólusúvá kezd válni, mely a népességi adatok változásával összefügg. Hosszú 

távú célkitűzésünk, hogy kézilabdát minél több új helyszínre tudjuk elvinni, így a sporton keresztül a vidék 

megtartó erejét növelni. 
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Ezzel összhangban az adminisztrációs feladatok is megnőttek. Míg 2016 második félévében az 

átigazolások aránya csupán 11% volt, addig ez 2017 első félévére 34%-ra ugrott. 

 
Bács-Kiskun megyében az utóbbi hat évet figyelembe véve felnőtt vonalon stabilnak mondható létszámról 

beszélhetünk 10 és 11 csapat között mozgó NB-s bajnokságok megyei létszáma. Ebben az időszakban női 

vonalon a legmagasabb osztályban is bemutatkozhatott megyénk. Bízunk benne, hogy a következő években a 

szisztematikusan építkező egyesületek megfelelő támogatói körrel előrébb tudnak lépni céljaik elérésében. 

Célunk, hogy Bács-Kiskun megyének legyen első osztályú kézilabda csapata a következő években. Ehhez a 

megyeszékhely és agglomerációjának dinamikus fejlődése lehet a biztosíték. 
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A megyei bajnokságot figyelembe véve látható egy csökkenő tendencia az utóbbi három évben. Ennek az egyik 

oka az, hogy korábban regionális bajnokságot indítottunk, melyben két Tolna megyei csapat is szerepelt. Az ő 

kiválásuk, valamint az, hogy a magas NB-s csapatszámot új csapatok érkezése nem követte. Ezt a folyamatot 

szeretnénk megállítani és megfelelő szövetségi tevékenységgel korábbi vagy új csapatok versenyzését 

motiválni megyénk területén. A megyei csapatok számának növelése azért fontos, hogy legyen minden olyan 

helyen felnőtt csapat, ahol utánpótlás képzés folyik. Ez növeli a kézilabdán keresztül a vidék megtartó erejét. 

Utánpótlás területén az országban legtöbb csapatot felvonultató Badó László régióban versenyeznek a 

megyénk csapatai. Megyénk területén az utóbbi négy év vonatkozásában több mint 2.500 mérkőzés zajlott. 
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Elnöki programomban egy szolgáltató szövetség programjának tervét vázoltam fel. Megválasztásom óta 

azon dolgozok, hogy az elnöki programom minden pontját a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda fejlődése 

érdekében megvalósítsak. 

Az alábbiakban az elmúlt fél év eredményeiről számolok be. 

II. Pénzügyi reform 

A hiányosságok feltárását követően a szövetség tartozásait a partnerei részére rendezte. Sajnos a korábbi 

járulék fizetések miatt két alkalommal is az adóhatóság megbüntette a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda 

Szövetséget. Egy esetben eltekintettek a pénzbeli büntetéstől. Míg második esetben méltányosságot 

követően az 500.000 Ft-os büntetést 100.000 Ft-ban határozták meg. Online számlázási rendszert 

vezettünk be, melyet januártól elektronikus számlázássá alakítva javítjuk a szolgáltatás minőségét. A 

játékvezetői díjak pontos elszámolása végett a központi kifizetési rendszer segíti a szövetség munkáját. 

Pontos kiadás/bevételi tervezést vezettünk be, mellyel megfelelően tudjuk tervezni a szövetség 

gazdálkodását. 

III. Adminisztráció 

2014. óta kétszer irodát váltott a szövetség a székhely bejegyzés azonban ezt nem követte. December 19.-

vel a Fővárosi törvényszék bejegyezte a szövetség jelenlegi irodáját székhellyé. 

IV. Szövetségi kitelepülések 

A szövetségi kitelepülésekkel az volt a célunk, hogy próbáljuk segíteni az egyesületek működését. Az 

egyesületek ezen alkalmakon egy komplex szolgáltatás csomagot vehettek igénybe, hiszen a szövetségi 

ügyintézés (igazolás, átigazolás, játékengedély rögzítés és fénykép készítés) részein felül sportorvos is 

rendelt ezen idő alatt a helyszíneken. Az első évben Csávolyon, Kiskőrösön, Kalocsán, Soltvadkerten és 

Bácsbokodon álltunk az egyesületek rendelkezésére. 

V. Játékvezetői mentori rendszer 

Lekrinszki Tivadart kérte fel a szövetség, hogy térképezze fel megyénk játékvezetőinek jelenlegi helyzetét. 

Célunk, hogy egy hosszútávú koncepció részeként pontosan tudjuk mely játékvezetőnk milyen szintre 

képes és emellett a megfelelő fejlődési irányvonalak is kerüljenek meghatározásra. 

VI. Olimpiai Reménységek Versenye 

2018. novemberében mind a férfi mind a női serdülő válogatott részt vett a Kecskeméten megrendezésre 

kerülő ORV-n. A két hétvégén át tartó sporteseménynek remek házigazdája volt megyénk 

VII. 60 éves szövetség 

Az emlékgyűjtés megkezdődött. A 60 éves szövetség emlékére egy három számból álló kiadvány sorozat 

kerül kiadásra, melyre a szerződést megkötötte a szövetség. A nyitó rendezvénye november 25.-én 

megtörtént a kecskeméti szenior torna keretében. 
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VIII. Szakmai est 

Két alkalommal tartott szakmai estét szövetségünk a 2018-as évben. Az első helyszíne szeptemberben 

Kiskunhalas volt, ahol a megyei bajnokságok sorsolása mellett a „Kalauz a sportjog világában” című 

előadás került megtartásra dr. Péter Ákos előadásában. Novemberben a második estén Farkas Edit a 

Magyar Kézilabda Szövetség „Az utánpótlás szakfelügyelő rendszer újításairól”, míg második előadóként 

Hajdú András a „Sport és helyi közélet kapcsolata a 21. században” című előadását hallgathatták meg 

Kecskeméten.  

 

IX. MKSZ elnökségi ülés 

2018. szeptember 12.-én kihelyezett elnökségi ülést tartott Kecskeméten a Magyar Kézilabda Szövetség 

elnöksége. A rendezvényen módjában állt megyénknek bemutatni múltját és jövőbeni terveit. 
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X. Média 

Újra elindult a szövetség honlapja, mindemelett aktív jelenlét jellemmzi szövetségünket a közösségi 

médiában. A megyei kézilabdázás folyamatosan megjelenése Petőfi Népében. Együttműködési 

megállapodás a kesport.hu Kecskemét és agglomerációjának vezető sportoldalával. 
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XI. Elsősegély nyújtó tanfolyam 

A megyénkben működő játékvezetők részére az évközi felmérő vizsga alkalmával elsősegély nyújtó 

tanfolyamot szerveztünk. Célunk az, hogy a rendezvényeken közreműködők egy alapvető életmentő 

tudással is rendelkezzenek. 

XII. Évzáró rendezvény 

2018. december 21.-én tartotta szövetségünk évzáró rendezvényét melyen a játékvezetők és versenybírók 

mellett az egyesületek képviselői is jelen voltak. A remek hangulatú rendezvényen közel 80 fő vett részt. 

 

Az elmúlt fél évben egy szolgáltató, a megyei egyesületek érdekeit képviselő szövetség alapjait tettük le. 

Célunk a megkezdett munkát tovább folytatva elérni azt, hogy egy összetartó kézilabdás társadalom 

alakuljon ki megyénkben. Ezutón szeretném megköszönni mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a 

szövetség eredményeihez. 


