
Beszámoló 

a Pest Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának a 2014. áprilisig 

terjedő időszak munkájáról 

Játékvezetői bizottság összetétele 
Bizottságunk összetétele a tavalyi évhez képest nem változott, a napi feladatokat Hargitai Gábor és 

Varga Péter barátaimmal közösen, egymás között megosztva végezzük. Az ellenőrzésekért, kifizetésekért 

Hargitai Gábor, a játékvezetői küldésekért továbbra is Varga Péter felel, míg jómagam a továbbképzések 

és vizsgák tesztjeinek összeállításában és az oktatásában, kapcsolattartásban segítek. 

Játékvezetői keret összetétele 
Kicsivel kevesebb, mint a tavalyi 80 fő. 2013 tavaszán alapfokú játékvezetői tanfolyamot indítottunk, 

mely sajnálatos módon nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a 15 jelentkező közül 

különböző okok miatt csak 4 fő játékvezető maradt, így a megyei keret létszáma a lemorzsolódásokkal 

együtt néhány fővel kevesebb. Több játékvezető kollégánk - az országos vizsga sikertelensége, valamint 

különböző sérülésekre, családi problémákra hivatkozva - hagyta abba a játékvezetést, de volt olyan 

kolléga is, aki több tíz éves élvonalbeli játékvezetői pályafutását lezárva köszönt el a megyétől.  

Játékvezetőink országos foglalkoztatása, küldése 
Az országos keretben lévő játékvezetőink foglalkoztatása kiemelkedően jónak mondható, 

teljesítményüket az országban bárhol elismerik. Tavalyi beszámolóm elkészülése óta az országos 

keretekben a vizsgák eredményeinek függvényében több változás is bekövetkezett. A Hargitai Gábor – 

Markó Gábor kettős a Tomecskó-Hunyadi Tamás – Unyatinszki Tamás párossal együtt továbbra is 

stabilan az élvonalat jelentő A keretet erősítik, ahol női, illetve férfi televíziós mérkőzéseken, Magyar 

Kupa elődöntőkön, bronzmérkőzésen szerepeltek. A B keretbe az MKSZ JAB női projektjének és 

párosaink jó teljesítményének, menedzselésének köszönhetően az Ágnecz Tamás - Sipos Ottó páros 

mellé a dr. Driszku Klaudia – Ónodi Erika párosnak sikerült bekerülnie. A 15 párost tartalmazó C keretbe 

kiváló teljesítményének és vizsgájának köszönhetően a Bujdosó Zoltán – Mihály András páros mellé 

sikerült bekerülnie a Babicz Gábor – Haskó Tamás és a Haraszti Kinga – Nachtmann Brigitta párosnak, 

míg Varga Péter budapesti társsal, Budai - Bock Krisztiánnal szintén ezt a keretet erősíti. Jól látható, hogy 

ebben a keretben 3,5 párosunk szerepel, mely létszámát tekintve más megyékhez képest kiemelkedő.  

NBII-es játékvezető párjaink száma a tavalyi 7-ről 11-re növekedett, közöttük sajnos bukások miatt 

folyamatosnak mondható a párosok átalakulása, mind az őszi szezonban, mind a tavaszi vizsgák után. Ez 

a létszám megyénk nagyságát megfelelően reprezentálja, de a folyamatosan módosuló párosok és 

életkoruk miatt továbblépésükre csak kevés esélyt látok. 



Játékvezetőink megyei foglalkoztatása, küldése 
A 2013/2014. évi bajnokságok során eddig az időpontig összesen 1579 db mérkőzésre delegált 

játékvezetőt a Bizottság, ami év végére tovább fog növekedni. Ebből 403 db megyei felnőtt és junior, 

332 db fiú és leány OSB és 844 db „Játszd szívvel” ERIMA gyermekbajnoki mérkőzésre küldtünk 

játékvezetőt. A kiemelt mérkőzésekre, rangadókra mindig a legmagasabb keretekből delegáltunk 

párosokat, hasonlóan a bajnoki döntőkhöz, helyosztókhoz. Ezt a hatalmas mennyiséget sikerült úgy 

megoldani, hogy a játékvezetők hibájából mérkőzés nem maradt el, olyan eset azonban többször 

előfordult, hogy a játékvezetők a mérkőzések helyszínein voltak, a csapatok pedig nem jelentek meg 

(főleg a gyermekbajnokságnál). Sajnos a gyermekbajnoki küldések elkészítését jelentősen nehezíti az 

utolsó pillanatban történő időpont-bejelentés, sok esetben csak a mérkőzések előtt 2-3 nappal értesül a 

Bizottság róla, hogy egy-egy helyszínre kell játékvezetőt biztosítani. Ilyenkor nem mindig teljesíthető az 

elvárható igény, hogy a mérkőzésekre megfelelő minőségű és számú játékvezetőt biztosítsunk, ugyanis 

kollégáink többségének ekkorra már előre bejelentett programja van. A nagy számokra való tekintettel 

ezen a jövőben mindenképpen változtatni szükséges, ugyanis rengeteg energiát emészt fel ezeknek a 

problémáknak a folyamatos áthidalása a játékvezetői lemondásokkal együtt. Dolgozunk rajta, hogy 

ezeket a gondokat megoldjuk, ehhez kérjük a résztvevők megértését és türelmét. Ennél a 

mérkőzésszámnál óhatatlanul előfordul, hogy a játékvezetők működését egy-két esetben negatív 

visszhangok kísérik, melyek szerencsére nem jellemzőek és számottevőek. Csak megyei minősítéssel 

rendelkező játékvezetőink létszáma 21 fő. Általánosságban elmondható, hogy megyei kollégáink 

fokozatosan tudnak előrelépni, sokan már felnőtt mérkőzéseket vezetnek a tavalyi tanfolyamon 

végzettek közül. Törekszünk arra, hogy minden mérkőzésen megfelelően felkészült párosok jelenjenek 

meg, de párhuzamosan arra is törekednünk kell, hogy minden párosnak fejlődési lehetőséget 

biztosítsunk. A csapatok visszajelzései alapvetően pozitívak, örömmel fogadták a fiatal játékvezetőket.  

Ellenőrzések 
A 2013/2014. évi bajnokság során eddig közel 40 alkalommal ellenőrizték kollégáink a fiatal 

játékvezetőket, akikről folyamatosan gyűjtjük a visszajelzéseket, és ezeket beépítjük a küldésükbe is. A 

zömmel pozitív értékelések mellett több esetben kaptunk negatív véleményt is, éppen ezért a tavaszi 

továbbképzésen ezeket a problémákat jeleztük a játékvezetőknek, akik érezhetően javítanak a hibákon.  

A tavaszi szezon végén esedékes felterjesztésekhez is nagy segítséget nyújt majd az ellenőrök értékelése. 

Az ellenőrzéseket döntő mértékben jelenlegi és korábbi élvonalbeli játékvezető kollégáink 

végezték/végzik, akik lelkiismeretesen ellátják ezt a feladatot, és részletes értékelést, segítséget adnak 

mind az ellenőrzött játékvezetőknek, mind a Játékvezetői Bizottságnak. Sajnos több, kiváló szakmai 

tapasztalattal bíró kollégánk nem érzi szükségesnek, hogy ellenőrként segítse Pest megye kézilabda 

életét, éppen ezért az ellenőri keretet más emberekkel bővítjük. Rövid és hosszú távú terveink között 

egyaránt szerepel az egész megyei ellenőrzési rendszer átalakítása, kibővítése, ugyanis szeretnénk a 

csapatok igényeit még jobban kiszolgálni, valamint sokkal több ellenőrzéssel játékvezetőink szakmai 

fejlődését elősegíteni.  



Az ellenőrzések végrehajtásához nagy segítséget nyújt a korábban bevezetett, és a játékvezetőink által 

korrekten befizetett tagdíj, melyet a Szövetség külön alszámlán kezel, és csak a játékvezetéssel, 

ellenőrzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységekre használ fel.  

Oktatás, továbbképzés 
Megyei minősítésű játékvezetőink részére az őszi bajnoki szezon indulása előtt Szigetszentmiklóson 

tartottunk továbbképzést és vizsgát. A szakmai előadások mellett szakítva a hagyományokkal, 

kollégáinknak a papír alapú elméleti vizsga helyett számítógépen kellett kitölteniük a 30 kérdéses 

tesztsort. Játékvezetőink néhány teljesítményt leszámítva sikerrel teljesítették a 

követelményrendszerben előírt elméleti és fizikai szintet egyaránt. A megyében csak érvényes elméleti 

és fizikai vizsgával rendelkező kollégák vezetnek, vezethetnek.  

A tavaszi szezon indulása előtt Budapesten szintén tudásukról kellett számot adniuk a kollégáknak. 

Kijelenthető, hogy játékvezetőink többsége itt is tisztességesen helytállt, akinek valamilyen oknál fogva 

nem sikerült a vizsgája, az a pótvizsgán tett sikeres vizsgát. 

Az NB-s kollégák az MKSZ JAB által szervezett továbbképzéseken és vizsgákon vettek részt.  

2013 októberében illetve idén márciusban az MKSZ JAB felkérésére a teljes NB-s keretet érintő fizikai 

felmérést szerveztünk Budapesten, a TF sportpályáján. Játékvezetőink az őszi és tavaszi felméréseken is 

rendben megjelentek, azonban több játékvezető megfelelő edzési módszer hiányában nem teljesítette a 

távot. Számukra a PMKSZ JB segítségként egy erőnléti edzőt biztosít tavasztól, a sikeres vizsga elérése 

érdekében.  

Játékvezetői tanfolyam 
Idén tavasszal Bizottságunk alapfokú játékvezetői tanfolyamot indított, melyre 24 fő jelentkezett. A 

jelentkezők életkorának eloszlása kiemelkedően jónak mondható, többségében fiatalok vesznek részt a 

képzésen. A jelenleg is tartó előadások hetente két alkalommal, hétfői és pénteki napokon, Budapesten 

belvárosában vannak megtartva. Az órákat túlnyomó többségében megyei A keretes játékvezetők, 

Soltész Iván az MKSZ JAB oktatási szakreferense, valamint vendégelőadóként Bonifert Ferenc EHF 

játékvezető tartja/tartotta. Az elméleti vizsga április végén, a gyakorlati vizsga pedig előreláthatólag 

május hónapban lesz. A vizsgákat mindkét esetben az MKSZ JAB felügyeli. Szövetségünk vezetése a most 

induló tanfolyamtól sokat vár, fő cél a megyei játékvezetői keret fiatalítása, megújítása.  

Játékvezetői elszámolások 
Az idei szezonban is fontos probléma csapataink számára a játékvezetői díjak kifizetésének, 

elszámolásának rendszere. A csapatok többsége próbál megfelelni a szabályoknak, ezáltal mi is arra 

kényszerültünk/kényszerülünk, hogy csapataink érdekeit szem előtt tartva, költségeiket kímélve egyre 

több kollégát tereljünk be a számlaképes játékvezetők táborába. Sajnos a hatékonyság jelenleg még nem 

100%-os, de azon dolgozunk, hogy ez a probléma az őszi szezonra teljesen megoldódjon.  

 



Beszámolóm végén szeretném megköszönni a folyamatos segítséget elsősorban Varga Péter 

kollégámnak, aki fáradhatatlanul próbálja követni a játékvezetői lemondásokat és a mérkőzések 

átjelentéseit; Hargitai Gábor főtitkár úrnak, aki minden kedden rendelkezésére áll a számlával érkező 

kollégáinknak; Haskó Tamásnak, aki a versenybírói küldést készíti el, valamint minden kollégámnak, aki 

akár játékvezetőként, akár versenybíróként, akár ellenőrként segíti Pest megye kézilabdaéletét. 

 

Budapest, 2014. április 11. 

 

          Palkovits Dávid 

                 JB Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

NB-s játékvezető keretünk a 2013/2014-es bajnoki szezonra 

A keret B keret C keret NBII-es keret 

Hargitai I. Gábor Ágnecz Tamás Babicz Gábor Acsai László 

Markó Gábor Sipos Ottó Haskó Tamás Balogh Ádám 

Tomecskó-Hunyadi Tamás Driszku Klaudia dr. Bujdosó Zoltán Bába Sándor 

Unyatinszki Tamás Ónodi Erika Mihály András Horváth II. Péter 

  Haraszti Kinga Babity Máté 

  Nachtmann Brigitta Bátori Bence 

  Varga Péter Csorba Tamás 

   Ihász Bálint 

   Szakállas Alex 

   Jelitai Kálmán 

   Köber Csaba 

   Kovács Gabriella 

   Kovács István 

   Péli Sándor 

   Kisfalvi István 

   Péli Sándor 

   Lázár Ildikó 

   Volentics Krisztina 

   Pauló Tamás 

   Tímár Péter 

 

 



 

 

 

 


