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Tisztelt Elnökség! 

 

 

A PMKSZ Igazolási- és Átigazolási Bizottságának vezetésére 2010 augusztusában kaptam 

megbízást.  

A Bizottság munkáját az ezt megelőző időszakban elég sok kritika érte az MKSZ és az 

egyesületek részéről a pontatlan és nehézkes ügyintézés miatt. Ennek a negatív 

megítélésnek a megváltoztatását, az elvégzett munka precízebbé és hatékonyabbá tételét, 

az egyesületekkel való szorosabb és közvetlenebb együttműködést feltétlenül szükségesnek 

tartottam megvalósítani. Ennek érdekében a következő intézkedések történtek: 

Figyelembe kellett venni, hogy a szakosztályoknál nem főállású személyek végzik az 

ügyintézést. Ésszerűnek láttuk, hogy a BKSZ-el azonos időben (kedd – csütörtök 13 – 17 óra) 

legyen az ügyfélfogadási idő, hogy azonos időpontban lehessen intézni az átigazolást, ami 

mindenkinek kevesebb gondot okoz. 

A bajnokságok kezdete előtt a lebonyolításhoz szükséges dokumentumok (igazolás, 

átigazolás, regisztrációs kártya, játékengedély) kiadásához az ügyfélfogadási időt augusztus 1 

– szeptember 15. között 8-17 órára módosítottuk. A csapatoknak ezen kívül lehetőséget 

adtunk - és a többségük élt is vele -, hogy előre egyeztetett időpontban intézhesse ügyeit. Így 

hatékonyabban haladt a munka és nem lényegtelen, hogy csökkent a sorban állás. A 

munkánkat ugyanakkor nagymértékben hátráltatta, hogy a csapatok nem ismerték, vagy 

nem akarták ismerni az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat és azok helyes kitöltését. 

Az eltelt négy év során ez a helyzet azonban nagyon sokat javult! 

A PMKSZ Igazolási- és Átigazolási Bizottságának a 2012. év mozgalmasan telt el. 

Szövetségünk két alkalommal is új helyre költözött. A jelenlegi iroda kiválasztása nagyon jó 

döntésnek bizonyult: mindenki számára jól megközelíthető, Bizottságunk pedig otthonra 

talált. Jó feltételek mellett, nyugodt körülmények között lehet dolgozni, munka pedig akad 

bőven. 

Ugyanebben az évben 2011-hez viszonyítva megnőtt az új igazolások száma (TAO 

bevezetése). 

A Bizottságunk munkáját nagymértékben segítette, hogy elkészült az új honlapunk, amely 

tartalmaz minden olyan információt és nyomtatványt, ami az ügyintézéshez szükséges. 

2010-2014 között minden évben kapott a PMKSZ az MKSZ-től NB II és OSB rendezési jogot. 

Bizottságunk az ehhez kapcsolódó feladatait – játékengedélyek kiadása – gördülékenyen 

megoldotta. 



A megyei bajnokságoknál a felnőtt, junior és utánpótlás korosztályoknál a játékosok 

igazolása, átigazolása, játékengedélyek kiadása problémamentesen zajlott. 

Az utánpótlás-bajnokságban már akadtak kisebb gondok. Az ERIMA-bajnokság 

versenykiírásának módosítása, ami érintette a PMKSZ által szervezett ’Játszd szívvel’ 

bajnokságot is, nem mindenki számára volt egyértelmű. 

 

A Bizottságunk munkája 2010-2014 között a számok tükrében: 

 

Az eltelt idıszakban az alábbi feladatokat végeztük el: 
- Új igazolás 3328 db 
- Átigazolás 1396 db 
- Kiadott „ A” karton 1016 db 
- Külföldre igazoláshoz kiadott „ A” karton 34 db 
- Elveszett igazoláshoz kiadott másolat 129 db 
- Betelt igazolványról kiadott másolat 267 db 
- Betelt orvosi lap miatt kiadott másolat 822 db 

 
Kiadott játékengedélyek: 

- NB II felnıtt 1039 db 
- NB II junior 1068 db 
- Megyei férfi felnıtt 1385 db 
- Megyei férfi junior 566 db 
- Megyei nıi felnıtt 1258 db 
- Megyei nıi junior 730 db 
- OSB fiú „B” csoport 1020 db 
- Utánpótlás bajnokság  2837 db 

  
  

Kiadott regisztrációs kártya: 12866 db 
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