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I. Általános rendelkezések 
 

1. A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) Alapszabályának 97.§ (1) bekezdés 

bb) pontja értelmében az MKSZ Elnöksége dönt a „Magyar Kézilabdázásért Emlékérem”, 

továbbá a „Török Bódog Életműdíj” odaítéléséről. Az Alapszabály 97.§ (1) bekezdés cc) 

pontja szerint ugyancsak az Elnökség hatáskörébe tartozik a díjak, elismerések és címek 

alapításáról és odaítéléséről, valamint megszüntetéséről és visszavonásáról szóló döntés.  

 

2. Az MKSZ Szervezeti- és Működési Szabályzata szerint az MKSZ által adományozható díjak, 

kitüntetések: 

 

a) Török Bódog Életműdíj, 

b) Magyar Kézilabdázásért Emlékérem, 

c) Elismerő Oklevél, 

d) Jenővári István Díj, 

e) Hírességek Csarnoka (Hall of fame) 

f) Nívó Díj. 

A díjak, kitüntetések posztumusz is adományozhatók. 

3. Az MKSZ Elnöksége jogosult az MKSZ Szervezeti- és Működési Szabályzatának, továbbá 

jelen Szabályzat megfelelő módosításával a 2. pontban fel nem sorolt egyéb kitüntetéseket, 

díjakat és más elismeréseket alapítani. 

 

4. Annak érdekében, hogy a 2. pontban meghatározott kitüntetések feltételei, azok 

adományozásának rendje egyértelmű és rögzített legyen, az MKSZ az alábbi szabályzatot 

fogadja el. 

 

II. Török Bódog Életműdíj 
 

5. A Török Bódog Életműdíj (a továbbiakban: Életműdíj) adományozásáról az MKSZ Elnöksége 

dönt.  

 

6. Az Életműdíj 3 kategóriában kerül kiadásra:  

 

a) Török Bódog Sportvezetői Életműdíj, 
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b) Török Bódog Edzői Életműdíj, 

c) Török Bódog Kézilabdázói Életműdíj. 

 

7. Az Életműdíj annak a természetes személynek adományozható, aki munkájával, 

tevékenységével, eredményeivel jelentős érdemeket szerzett a kézilabda sportágban. Az 

Életműdíj célja a kitüntetett személy kézilabdás életművének elismerése. Az Életműdíj az 

MKSZ által adományozható legmagasabb fokozatú kitüntetés. 

 

8. Az Életműdíjhoz pénzdíj, pénzjutalom átadása nem kapcsolódik, az Életműdíjat az MKSZ 

által meghatározott formájú és minőségű plakett testesíti meg. 

 

9. A díjazott személyére javaslatot tehet:  

 

a) bármely MKSZ elnökségi tag, 

b) az MKSZ bármely bizottsága és albizottsága, 

c) az MKSZ elnöke, operatív igazgatója, főtitkára, ezek helyettesei, 

d) az NBI-es Kézilabda Liga, 

e) az Amatőr Tanács, 

f) Igazgatótanács tagja, 

g) a megyei (budapesti) kézilabda szövetségek. 

 

10. Az MKSZ Elnöksége a díjazottak személyéről az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlését 

megelőző utolsó elnökségi ülésén dönt. Ennek érdekében a döntést napirendjére tűző 

elnökségi ülés napját megelőző legkésőbb 20. napon az Operatív Igazgató vagy helyettesei 

írásban, elektronikus levélben javaslattételre felhívja a 9. pontban meghatározott 

személyeket és szervezeti egységeket, akik személyi javaslatukat az elnökségi ülést 

megelőző 5. napig jogosultak írásban leadni. Írásban leadott javaslatnak minősül az 

elektronikus levélben leadott javaslat is. A kitüntetési javaslatot írásban indokolni kell. 

 

11. Az Életműdíj mindhárom, 6. pontban meghatározott kategóriájában évente 1-1 személy 

díjazható. Aki Életműdíjazásban részesült, az a díjazásától számított 10 évig újabb 

Életműdíjat nem kaphat, még az Életműdíj más kategóriájában sem. 

 

12. Az Életműdíj átadására az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlésén kerül sor. Az Életműdíjat az 

MKSZ Elnöke és az általa erre felkért személy(ek) adják át. Az Életműdíj átadásakor fel kell 

olvasni vagy ki kell vetíteni a díjazott méltatását. A Küldöttgyűlésen át nem vett Életműdíj 

más, ünnepélyes keretek között történő átadásáról az Operatív Igazgató köteles 

gondoskodni.  

III. Magyar Kézilabdázásért Emlékérem 
 

13. A Magyar Kézilabdásért Emlékérem (a továbbiakban: Emlékérem) adományozásáról az 

MKSZ Elnöksége dönt.  
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14. Az Emlékérem annak a természetes személynek adományozható, aki a kézilabda 

sportágban több éven keresztül, játékosként, edzőként, sportvezetőként, egyéb 

sportszakemberként, vagy a kézilabda sportághoz köthető tevékenysége keretében 

jelentősen hozzájárult a kézilabda sportág működtetéséhez, fejlődéséhez, 

népszerűségének növeléséhez.  Az Emlékérem kézilabda sportágon kívüli személy 

részére is adományozható, ha egyébként a jelen pontban meghatározott feltételek 

teljesülnek.  Az Emlékérem az MKSZ által adományozható második legmagasabb 

fokozatú kitüntetés. 

 

15. Az Emlékéremhez pénzdíj, pénzjutalom átadása nem kapcsolódik, az Emlékérmet az 

MKSZ által meghatározott formájú és minőségű plakett testesíti meg. 

 

16. A díjazott személyére javaslatot tehet:  

 

a) bármely MKSZ elnökségi tag, 

b) az MKSZ bármely bizottsága és albizottsága, 

c) az MKSZ elnöke, operatív igazgatója, főtitkára, ezek helyettesei, 

d) az NBI-es Kézilabda Liga, 

e) az Amatőr Tanács, 

f) Igazgatótanács tagja, 

g) a megyei (budapesti) kézilabda szövetségek. 

 

17. Az MKSZ Elnöksége a díjazottak személyéről az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlését 

megelőző utolsó elnökségi ülésén dönt. Ennek érdekében a döntést napirendjére tűző 

elnökségi ülés napját megelőző legkésőbb 20. napon az Operatív Igazgató vagy helyettesei 

írásban, elektronikus levélben javaslattételre felhívja a 9. pontban meghatározott 

személyeket és szervezeti egységeket, akik személyi javaslatukat az elnökségi ülést 

megelőző 5. napig jogosultak írásban leadni. Írásban leadott javaslatnak minősül az 

elektronikus levélben leadott javaslat is. A kitüntetési javaslatot írásban indokolni kell. 

 

18. Az Emlékérem évente legfeljebb 5 személy részére adományozható. Aki Emlékérem 

díjazásban részesült, az a díjazásától számított 10 évig újabb Emlékérmet nem kaphat, de 

5 év eltelével Életműdíjazásban részesülhet.  

 

19. Az Emlékérem átadására az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlésén kerül sor. Az Emlékérmet 

az MKSZ Operatív Igazgatója és az általa erre felkért személy(ek) adják át. Az Emlékérem 

átadásakor fel kell olvasni vagy ki kell vetíteni a díjazott méltatását.  A Küldöttgyűlésen át 

nem vett Emlékérem más, ünnepélyes keretek között történő átadásáról az Operatív 

Igazgató köteles gondoskodni.  
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IV. Elismerő Oklevél 
 

20. Az Elismerő Oklevél (a továbbiakban: Oklevél) adományozásáról az MKSZ Elnöksége dönt.  

 

21. Az Oklevél annak a természetes személynek adományozható, aki a kézilabda sportágban 

játékosként, edzőként, sportvezetőként, egyéb sportszakemberként, vagy a kézilabda 

sportághoz köthető tevékenysége keretében hozzájárult a kézilabda sportág 

működtetéséhez, fejlődéséhez, népszerűségének növeléséhez.  Az Oklevél a kézilabda 

sportágon kívüli személy részére is adományozható, ha egyébként a jelen pontban 

meghatározott feltételek teljesülnek.  Az Oklevél az MKSZ által adományozható harmadik 

legmagasabb fokozatú kitüntetés. 

 

22. Oklevél illeti meg az V. fejezet szerint Jenővári István Díjban részesülő sportoló törvényes 

képviselőit, azzal, hogy az Oklevélre való jogosultságról nem az MKSZ Elnöksége dönt, 

hanem az arra való jogosultságot a Jenővári István Díj megállapítása automatikusan 

létrehozza. A törvényes képviselőnek járó Oklevél esetében a 20., 24., 25., 27. pontok nem 

alkalmazhatóak, és a törvényes képviselőnek járó oklevél a 26. pontban megjelölt 

személyek számába nem számít bele. Az Oklevél átadása a 34. pont szerint történik. 

 

23. Az Oklevélhez pénzdíj, pénzjutalom átadása nem kapcsolódik, az Oklevelet az MKSZ által 

meghatározott formájú és minőségű papír alapú elismerő okirat testesíti meg. 

 

24. A díjazott személyére javaslatot tehet:  

 

a) bármely MKSZ elnökségi tag, 

b) az MKSZ bármely bizottsága és albizottsága, 

c) az MKSZ elnöke, operatív igazgatója, főtitkára, ezek helyettesei, 

d) az NBI-es Kézilabda Liga, 

e) az Amatőr Tanács, 

f) Igazgatótanács tagja, 

g) a megyei (budapesti) kézilabda szövetségek. 

 

25. Az MKSZ Elnöksége a díjazottak személyéről az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlését 

megelőző utolsó elnökségi ülésén dönt. Ennek érdekében a döntést napirendjére tűző 

elnökségi ülés napját megelőző legkésőbb 20. napon az Operatív Igazgató vagy helyettesei 

írásban, elektronikus levélben javaslattételre felhívja a 9. pontban meghatározott 

személyeket és szervezeti egységeket, akik személyi javaslatukat az elnökségi ülést 

megelőző 5. napig jogosultak írásban leadni. Írásban leadott javaslatnak minősül az 

elektronikus levélben leadott javaslat is. A kitüntetési javaslatot írásban indokolni kell. 

 

26. Az Oklevél évente legfeljebb 10 személy részére adományozható. Aki Oklevél díjazásban 

részesült, az a díjazásától számított 10 évig újabb Oklevelet nem kaphat, de 5 év eltelével 

Életműdíjazásban, vagy Emlékérem díjazásban részesülhet.  
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27. Az Oklevél átadására az MKSZ éves rendes Küldöttgyűlésén kerül sor. Az Oklevelet az 

MKSZ Főtitkára és az általa erre felkért személy(ek) adják át. Az Oklevél átadásakor fel kell 

olvasni vagy ki kell vetíteni a díjazott méltatását. A Küldöttgyűlésen át nem vett Oklevél 

más, ünnepélyes keretek között történő átadásáról az Operatív Igazgató köteles 

gondoskodni.  

V. Jenővári István Díj  
 

28. A Jenővári István Díjat (a továbbiakban: Díj) az MKSZ Elnöksége a legeredményesebb 

nevelőedzők munkájának az elismerésére hozta létre.  

 

29. A Díjban azok a nevelőedzők részesülnek, akik edzőként a játékos 15. életévének 

betöltéséig, legalább 2 évig képeztek olyan kézilabdázót, aki a 5. hivatalos felnőtt 

válogatott mérkőzését lejátszotta a 25. életkorának a betöltéséig.  

 

30. Hivatalos felnőtt válogatott mérkőzésnek számít a világversenyen, illetve azok selejtezőin 

való részvétel. Mérkőzés lejátszásának az minősül, ha az adott játékos szerepel az adott 

mérkőzés versenyjegyzőkönyvében. 

 

31. A kézilabdázó válogatottságának a száma, továbbá az edző általi képzési ideje az MKSZ 

nyilvántartásai szerint kerül megállapításra, azzal, hogy az MKSZ a képzésben résztvevő 

sportszervezetet állapítja meg, és a Díjra jogosult játékos nevezi meg a képzésben 

résztvevő nevelőedzőt.  

 

32. A Díj emlékplakettben és oklevélben testesül meg. 

 

33. A Díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melyről a Sportszakmai Igazgató 

köteles gondoskodni. Az emlékplakettet az Operatív Igazgató és a Sportszakmai Igazgató 

adja át a díjazottaknak.  

VI. Hírességek Csarnoka 
 

34. Az MKSZ Elnöksége létrehozta minden idők legjobb kézilabdázói, edzői, sportvezetői 

számára a Hírességek Csarnoka díjat. Az MKSZ Elnöksége által felkért szakmai zsűri 

(egykori és mai szövetségi kapitányok) választotta meg a 10-10 női és férfi alapító tagot, 

akik a Kézisek kézise-szavazás első 10-10 helyezettje, ők alkotják a Hírességek Csarnoka 

elsőként megválasztott tagjait.   

 

 

 

35. Az MKSZ és a szurkolók választása által minden évben további tagokkal bővülhet a 

Hírességek Csarnoka, az alábbi szabályok szerint:  
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a) Játékos kategória 

- Évente legfeljebb 1 női és 1 férfi játékost választ a szakmai zsűri, míg a szurkolók 2020-

ban, majd azt követően kétévente szavazhatnak be egy új női és egy új férfi tagot a 

Hírességek Csarnokába 

- A 2021-es évben  a szakmai zsűri a 2020-as év listájának 11-25. helyezettjei közül állít 

fel egy sorrendet 1-5-ig, és az így kapott pontok alapján kerülnek megállapításra a 

Hírességek Csarnoka új női és férfi tagjai (Pontazonosság esetén az alapító tagok 

szavazata dönt).  

 

A Hírességek Csarnokába kizárólag olyan személy választható -a 11-25.helyezetteken 

kívül-, aki: 

- magyar állampolgár, 

- játékosként legalább 100 alkalommal pályára lépett a magyar felnőtt válogatottban, 

 

b) Edzői kategória 

- Ezen kategóriában 2021-től kezdve évente legfeljebb 2 edző kerülhet be az MKSZ 

Edzői Albizottsága előterjesztése alapján, az MKSZ Elnökségének döntését követően a 

Hírességek Csarnokába. 

 

A Hírességek Csarnokába Edző Kategóriájába kizárólag olyan személy választható, aki: 

- magyar állampolgár, 

- rendelkezik a Török Bódog Életműdíj kitüntetéssel 

vagy 

- a magyar válogatott szövetségi kapitányaként érmet nyert olimpián vagy 

világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon, 

vagy 

- magyar klubcsapattal BEK-et vagy Bajnokok Ligáját nyert. 

 

 

c) Sportvezetői kategória 

- A kategóriában 2021-ben legfeljebb 2 sportvezető, 2022-től kezdve kétévente 

legfeljebb 1 sportvezető választható az MKSZ Szakmai- és Versenybizottság 

előterjesztése alapján az MKSZ Elnökségének döntését követően a Hírességek 

Csarnokába. 

. 

 

A Hírességek Csarnokába Sportvezető Kategóriájába kizárólag olyan személy 

választható, aki: 

- magyar állampolgár, 

- legalább 20 éves játékvezetői tevékenységet vagy sportvezetői tevékenységet végzett 

magyar NB I-es klubnál vagy legalább 10 éves sportvezetői tevékenységet végzett a 

Magyar Kézilabda Szövetségben. 
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36. A SZAVAZÁS MENETE, MÓDJA 

- Új tagok megválasztása (szavazás) minden évben nem kötelező, amennyiben az MKSZ 

Elnöksége úgy ítéli meg, hogy az adott évben nincsenek megfelelő jelöltek tagságra, 

akkor nem történik új tag választása az adott kategóriában. A szurkolók az MKSZ által 

meghatározott időpontban és módon szavazhatnak az új tagokra játékos kategóriában. 

A szavazás a 2020. évben augusztusban lesz, 2022. évtől kezdődően az NB1-es bajnoki 

szezon megkezdése előtt, az MKSZ által meghatározott időpontban.  

- A szurkolók az MKSZ által létrehozott internetes felületen tudnak majd szavazni. A 

szavazatokat az internetes felület összesíti. A végeredmény megállapítása az MKSZ 

Kommunikációs Igazgatóságának a feladata. Az MKSZ Elnökségének a Játékos 

kategóriában szurkolói választás esetén nincs vétójoga.  

- Az edzői, sportvezetői kategóriában minden esetben az MKSZ Elnöksége dönt a 

Hírességek Csarnokának új tagjairól. 

- Az internetes szavazás eredményét az öszesítést követően az MKSZ a honlapján teszi 

közzé. 

 

37. TAGOK BEIKTATÁSA:  

- A tagok beiktatására az MKSZ elnökségének döntése alapján kerül sor. . A Hírességek 

Csarnokába bekerült valamennyi tag egyenlő jogokkal rendelkezik. 

- A 2021. évtől az új tagok választása minden évben a szezon zárásától a következő szezon 

kezdetéig tart, az új tagok beiktatására az őszi szezonban, az MKSZ elnökségének 

döntése alapján kerül sor. 

 

38. TAGOK DÍJAZÁSA: 

- A Magyar Kézilabda Hírességek Csarnokába bekerülő valamennyi tag személyenként 1 

db, a beiktatott nevével ellátott egyedi ajándéktárgyban részesül. 

- A beiktatott tagok neve felkerül az MKSZ márványtáblájára (a márványtábla az MKSZ 

épületében kerül majd kihelyezésre), melynek felavatására külön ünnepséget szervez 

az MKSZ. 

 

39. A Hírességek Csarnoka díjjával kapcsolatos valamennyi feladatot (szavazás, beiktatás 

stb.) az MKSZ Elnöksége, az MKSZ Kommunikációs PR- és Marketing Igazgatósága, az 

MKSZ Szakmai és Versenybizottsága és az MKSZ Emlék és Hagyományőrző Albizottsága 

látja el.  

 

VII. Nívó Díj  
 

40. A Nívó Díj adományozásáról az MKSZ elnökének felhatalmazása alapján az Operatív 

Igazgató dönt. 
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41. Nívó Díjban a kézilabda sportágban dolgozó sportszakember, sportszervezet 

alkalmazottja, vezetője, illetve a kézilabda sportág segítője részesülhet, aki 

teljesítményével rászolgál a díjra.  

 

42. A Nívó Díjhoz pénzdíj, pénzjutalom átadása nem kapcsolódik. A Nívó Díjat oklevél 

testesíti meg.  

 

43. A díjazott személyére az MKSZ Igazgatótanácsa tehet javaslatot. A Nívó Díj évente 

korlátlan számban bármikor adományozható.  

 

44. A Nívó Díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, amelyről az Operatív Igazgató 

köteles gondoskodni. A Nívó Díjat az MKSZ Operatív Igazgatója, Főtitikára és annak 

helyettesei adják át. A Nívó Díj átadásakor fel kell olvasni a díjazott méltatását.  

 

45. Aki Nívó Díjban részesült, az a díjazástól számított 3 évig újabb Nívó Díjat nem kaphat.  

VIII. Méltatlanság a kitüntetésre 
 

46. Az MKSZ Elnöksége az általa adományozott díjat, kitüntetést visszavonhatja attól, aki 

arra méltatlanná vált. Méltatlanná az válik, akit jogerősen végrehajtandó vagy 

felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, vagy jogerős fegyelmi büntetésként az MKSZ 

illetékes Fegyelmi Bizottsága legalább 1  év eltiltással sújtotta. 

 

47. Méltatlanság kérdésben az MKSZ Elnöksége határozat formájában dönt. A határozattal 

szemben jogorvoslatnak nincsen helye. 

 

48. Visszavonás esetén a díjat, kitüntetést – ide nem értve a pénzdíjazást - vissza kell 

szolgáltatni.  

 

49. A méltatlanná vált kitüntetett nevét a nyilvántartásból törölni kell.  

IX. Vegyes rendelkezések 
 

49. Az Operatív Igazgató Titkársága a díjakról, kitüntetésekről folyamatos és naprakész 

nyilvántartást vezet. 

50. Az MKSZ Elnöksége indokolt esetben a jelen Szabályzat rendelkezéseitől eltérhet. 

 

51. Jelen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően adományozott kitüntetésekre 

kell alkalmazni. 

 

52. Az MKSZ a Hírességek Csarnokához kapcsolódó internetes szavazás során kiemelt figyelmet 

szentel a szavazók személyes adatainak védelmére, ezért az adatokat a hatályos jogszabályi 
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előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre jutattásához 

szükségesek. Az MKSZ a szavazás során figyelembe veszi, illetve a jelen Szabályzat 

kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb 

nemzetközi ajánlásokat. Az adatvédelemhez kapcsolódóan az MKSZ külön Adatvédelmi 

Szabályzatában foglaltak az irányadóak. 

 

53. Jelen Szabályzatot az MKSZ elnöksége 55./2022 (VI.14.) sz. határozatával fogadta el és 

egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 77/2020 (VIII..24.) sz. határozatát. 

 

 

 

dr. Kocsis Máté 

a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke 


