
A Békés Megyei Kézilabda Szövetség  

beszámolója a 2018.-as évről 
 

A Békés Megyei Kézilabda Szövetség jelen beszámolójában a  

2018. január 01. és december 31. közötti időszak tevékenységéről kíván kimutatást 

adni. 

 

A szövetség mindennapi munkájáról 

 

Mindennapi munkánkat, a már megszokottá és minden sportegyesület számára 

elfogadottá vált Andrássy úti irodánkban végeztük. Az iroda lehetősége biztosítja 

számunkra a gyors és kényelmes munkavégzés körülményeit. 

 

 

Az elmúlt időszakban a könyvelési szolgáltatást a Rectus-Labor Számviteli 

Szolgáltató Betéti Társaság végezte, szerződés szerint. A BT rugalmasan és nagy 

figyelmességgel, pontossággal végezte a könyvelési feladatokat, ami óriási segítség 

volt számunkra.  

 

Szövetségünk munkarendje, ügyfélfogadása a fent megnevezett időszakban nem 

változott. Hétköznaponként, 8.00. és 12.00. óra között állunk rendelkezésre. Azt 

gondoljuk, ez igazán megkönnyíti a sportegyesületekkel való mindennapos 

kapcsolattartást. A problémákat rugalmasan kezeljük, segítségünkre mindig 

számíthattak. 

 

Óriási segítség számunkra a már hagyományosan az EMI jóvoltából megítélt  

évi 2 millió Ft működési támogatás, valamint a megyék TAO támogatása. 

 

Működési mechanizmusunk, nem változott.  

A mindennapi munkát a bizottságaink végzik, melyeknek részletes beszámolójával 

mutatnánk be, az elvégzett feladatokat. 

 

 

Versenybizottság   

 

Legbüszkébbek természetesen az NB-s bajnokságban szereplő sportegyesületeinkre 

vagyunk, akik szép számmal gazdagítják az NB-s bajnokságokat. 

A 2017-18-es évben az NBI-ben két sportegyesület képviselte megyénket. 

Férfi ágon az Orosházi FKSE, női ágon a Békéscsaba ENKSE, sajnos az Orosházi 

FKSE kiesésével a 2018/19-es bajnoki évben az NB I-es mezőnyben csak a 

Békéscsaba ENKSE szerepelt. A Nemzeti bajnokság második vonalában az NB 

I/b.-ben, a 2017/18-as bajnoki évben férfi vonalon a Békés Drén-KC, női vonalon 



Orosházi NKC sportegyesületei erősítették a bajnokság élvonalát, mely a 2018/19-

es évre is igaz. 

Az NB II-es mezőnyt, amely talán a megyék közül, Békésben a legerősebb, férfi 

vonalon 4 egyesület képviselte, melyek  a Köröstarcsa KSK, Békéscsaba BDSK, 

Kondorosi KK és a Békéscsaba DKSE voltak. Női bajnokságban 7 egyesületünk 

szerepelt, a Szarvasi NKK, Csorvási SK, Gyulasport NKFT, Gyomaendrődi NKSE, 

Szeghalmi NKC, Felföldi ISE és a Békéscsabai ENKSE csapatai. a 2018/19-es 

évben a férfi vonalon az Újkígyósi KC jutott fel a megyei bajnokságból, női 

vonalon sajnos a Szeghalmi NKC távozott az NB II-ből. 

 

A versenybizottság, mint a legnagyobb bizottság alapfeladata, a bajnokságok, 

kupák versenykiírásainak megalkotása, megszervezése, lebonyolítása és értékelése. 

Ide tartoznak a saját bajnokságaink és azok, amelyekre az MKSZ-től, ill. a Békés 

Megyei Diáksport Tanácstól kapunk megbízást. 

 

Szövetségünk meghatározó bajnoksága a Megyei I.o.-ú bajnokság. A nevezések a 

2017.-18-as bajnoki évben a következően alakultak: 

Felnőtt férfi bajnokság:  5 csapat 

 

Felnőtt női bajnokság:  7 csapat 

 

2018.-19-es bajnoki évben a következő képen: 

Felnőtt férfi bajnokság:  4 csapat 

 

Felnőtt női bajnokság:  6 csapat 

 

Igazolt versenyzők számának tekintetében, igen előkelő helyen vagyunk.  

 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség megbízásából a 2017/18.-es bajnoki évben a  

serdülő III. DK-i fiú és leány csoportok lebonyolítását kaptuk meg, majd 2018/19-

es bajnoki évre az NB II DK férfi és ifjúsági, valamint a serdülő III. DK fiú 

csoportot rendezhettük. Természetesen nagy megtiszteltetés ez számunkra, amelyet 

mindig nagy felelősséggel végeztünk. 

 

Feladatainkat akadály nélkül pontosan hajtottuk végre, legyen szó a sorsolásról, az 

időpont egyeztetésről, a mérkőzések internetes rögzítéséről, a versenybírók és a 

játékvezetők küldéséről. A Magyar Kézilabda Szövetség Versenybizottságát 

folyamatosan tájékoztattuk a felmerülő problémákról, a közös megoldás érdekében. 

 



Essék egy pár szó arról a rendezvényről is, amelyet szintén a Magyar Kézilabda 

Szövetség megbízásából bonyolítottunk le, szerződés szerint, minden évben.  

Gyermekbajnokság.  

   

A 2017/18-es év még nagyobb feladatot hozott az utánpótlás versenyeztetésében,  

gondolok itt a Gyermekbajnokság és a Kisiskolás bajnokság lebonyolítására, hiszen 

ez 6 korosztályban és két nemben zajlik, szeptembertől május végéig. 

 

Békés megyében, 2017/18-s bajnokságban összesen 116 csapat adta le nevezését, és 

kezdte meg a versenyeket. Ez azt jelentette, hogy közel 1500 kisgyermek játszott 

mérkőzéseket hétről-hétre nem csak megyénk területén. A 2018/19-es évben a 

csapatok nevezése 131 csapatra nőtt, amely megint egy jelentős növekedés. 

 

Minden békés megyében megrendezett mérkőzésre, játékvezetőket és 

versenybírókat biztosítottunk, a zavartalan lebonyolítás érdekében. 

Ezen személyek kifizetéseit az MKSZ megbízásából, szerződés szerint teljesítettük, 

amely igen nagy munka számunkra. 

 

Játékvezetői Bizottság 

 

Szövetségünk meghatározó munkát ellátó bizottsága, melynek feladatai közé 

tartozik, a versenyrendszerek aktuális küldésének és ellenőrzésének megoldása, 

folyamatos képzés és továbbképzés, a megfelelő vizsgaszintek megkövetelése és 

teljesítése. 

 

JT bizottságunk minden évben megtartotta továbbképzéseit, melyeknek célja a 

folyamatos felkészítés és az éves követelményrendszer betartása volt. 

Minden évben lebonyolította a szokásos megyei alapvizsgát, amely nélkül 

játékvezetést vállalni Békés megyében nem lehet. 

Az MKSZ részére elküldte a játékvezetői felterjesztéseket, ill. a versenybírók és 

játékvezetői ellenőrök ajánlott névsorát. 

Oktatási albizottsága 2018-ban sikeres alapfokú játékvezető tanfolyamot szervezett, 

45 fő jelentkezésével.  

Edző bizottság 

 

A bizottság legnagyobb feladata, melyre a Magyar Kézilabda Szövetség kérte fel, a 

kötelező edzői licenszek megszerzését biztosító, edzői továbbképzés 

megszervezése. 

 

2018. július 28.-án, Békéscsabán 100 fő részvételével zajlott a továbbképzés. 

Minden bemutatóról és előadásról videó anyag készült, amely megtekinthető az 

MKSZ honlapján. 



 

Fegyelmi Bizottság 
 

Bizottságunk Polgár Zoltán vezetésével működik. 

A bizottság heti egy alkalommal dönt a szövetséghez beérkezett feljelentések 

ügyében, munkájuk sajnos mindig van, azonban elmondhatjuk, hogy komoly 

problémákat nem kellett tárgyalniuk. Ezen ügyek mindegyike megtekinthető  

az MKSZ nyilvános oldalán, a keziszovetseg.hu weboldalon. 

 

Elmondhatjuk, hogy szövetségünk munkájával pozitív segítséget biztosít a Magyar 

Kézilabda Szövetség részére, melyhez óriási segítséget kapunk mind szakmailag, 

mind financiális tekintetben. 

 

Békéscsaba, 2018. április 26. 

 

 

       Fabulyáné Kovács Tímea 

        BMKSZ Elnök 

 

 


