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B E S Z Á M O L Ó
a Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról

a 2014. május 19-i közgyűlésre

A szövetség tevékenységéről szóló beszámoló a 2013. április 22. és 2014. április 22. közötti 
időszakról készült, a pénzügyi elszámolás a 2013. naptári évet tartalmazza.

1. A taglétszám alakulása.
A  szövetség  tagjainak  száma  197,  ami  17-el  több  a  tavalyi  állapothoz  képest.  A  nagy 
taglétszám a jogi- és nem a tényleges állapotokat tükrözi, mert legalább 48 olyan személyt is 
magában foglal, akik már nem tartanak kapcsolatot a szövetséggel, illetve legalább 25 olyan 
sportszervezetet, amelyek már nem vesznek részt a bajnokságokban, de a törlésük még nem 
történt meg az előírt felszólítás hiányában. A tag természetes személyek száma 126 fő, mert 
15  új  tagja  lett  a  szövetségnek  a  2013.  évi  játékvezetői  tanfolyam  eredményként.  A 
tagszervezetek száma 71,  ez kettővel  több a tavalyi  állapothoz képest.  A sportszervezetek 
közül 8 NB I-es, 3 NB II-es a beszámoló elkészítése idején, 60 budapesti (megyei) osztályba 
tartozik. A tagokról természetesen rendelkezünk nyilvántartással, de az SzMSz előírásainak 
megfelelő tagnyilvántartás adatainak frissítése és kiegészítése még mindig aktuális feladat, 
illetve az időközben végrehajtott  alapszabály módosítás  néhány sportszervezet  esetében új 
helyzetet eredményezett, amely meg kell jeleníteni.

2. A szövetség jogi és működési körülményei.
A 2012. évben hatályba lépett új törvényekhez való alkalmazkodás, amely mára a szövetség 
közhasznúsági minősítésének megtartásában nyilvánul meg, további feladatokat jelent.
Nincs  változás  az  elhelyezési  körülményeinket  illetően,  a  bajnoki  időszak  alatt  a  keddi 
szövetségi  napokon esetenként  rendkívüli  a  zsúfoltság,  ilyenkor  az érdemi  munkára  nincs 
lehetőség, a nagyobb figyelmet kívánó tevékenységek elvégzése rendre akadályokba ütközik, 
a  fontos  megbeszélések  megtartása  csak  előzetes  szervezéssel  oldható  meg.  A  Fővárosi 
Önkormányzat tervezett helyiség bővítés jelenleg csak ígéret.
A  szövetség  honlapját  Bihari  László  folyamatosan  fejleszti  annak  érdekében,  hogy  a 
funkcióját  minél  hatékonyabban  be  tudja  tölteni,  a  kezelése  könnyebb  és  biztonságosabb 
legyen.  A bajnokságok lebonyolítása,  a csapatokkal történő kommunikáció,  a játékvezetők 
küldése  teljességgel  a  honlap  programja  szerint  történik.  A jövőben nagyobb  gondot  kell 
fordítani  a honlap tartalmának frissítésére  hogy minél  több,  közérdeklődésre számot tartó, 
aktuális anyagot jelentessünk meg.

3. A döntéshozó szervek munkája.
A tárgyalt időszakban öt elnökségi ülés összehívására került sor, a határozatképesség minden 
esetben  biztosított  volt.  Még  a  2013.  évi  közgyűlés  előtt  került  sor  a  költségvetés 
elfogadására. Sor került a szakbizottságok beszámoltatására, a budapesti versenyrendszer, a 
Röpsuli program, a nemzetközi tornák szervezésének értékelésére, megtörtént a játékvezetői 
működések  és  minősítések  értékelése.  Az elnökség elfogadta  a  szövetség versenynaptárát, 
munkatervét, a saját üléstervét, a szakbizottságok munkatervét, a válogatottak felkészülési és 
versenyprogramját.  Megkezdődött  a  szabályzatok  felülvizsgálata  is,  melynek  keretében  az 
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SzMSz és a Játékvezetői Szabályzat átfogó módosításra került sor. Mindemellett az elnökség 
munkájában  elmaradást  jelent  az  adatvédelemmel  foglalkozó  szabályzat  megalkotása,  a 
Fegyelmi Szabályzat átalakítása, az Alapítvány működőképességének helyreállítása.
Az  elnökségi  ülések  között  szükségessé  váló  döntések  meghozatala  az  Intéző  Bizottság 
feladata  és  felelőssége.  A  szövetség  e  döntéshozó  szerve  illetékes  a  gazdálkodással 
összefüggő döntésekre, a különböző programok szervezésére, a versenykiírások elfogadására, 
szükség  szerint  a  módosítására,  a  vitás  ügyek  kezelésére,  általánosságban  az  aktuális 
események  figyelemmel  kísérésére,  azokra  történő  gyors  reagálásra.  Ezek  a  döntések  a 
gyakorlatban ugyan megtörténnek, de a bizottság teljes létszámú összeülése több esetben is 
meghiúsult, melynek szervezési, illetve személyi okai voltak. Ezen anomália feloldására meg 
kell találni azt a módot, hogy visszaálljon a régebbi időkben megszokott jó működés, ez az új 
bizottsági tagok ismeretében, akár a működés szabályozásának módosításával lesz lehetséges.

4. A szakbizottságok munkája.
A  szövetség  mindenkori  megítélése  alapvetően  a  szakbizottságok  munkájától  függ,  és 
változatlanul  elmondható,  hogy  ebben  a  tekintetben  erős  a  szövetség.  A  munkafeltételek 
hiányát a bizottságokban tevékenykedők áldozatvállalása igyekszik kompenzálni, de az eltelt 
évek pozitív tapasztalata alapján, a szövetséggel szemben támasztott magas igényeknek egyre 
nehezebb megfelelni.
A  Versenybizottság  számára  a  versenyfegyelem  erősítése  örökös  küzdelem és  feladat.  A 
javulás folyamatosan érzékelhető, és ez a csapatok igyekezetét is dicséri, a versenykiírásban 
rögzített szankciók érvényesítése mellett.  Úgy a felnőtt,  mint az utánpótlás bajnokságok és 
mini tornák lebonyolítása alapvetően zavartalan volt.  A Diáksport versenyek lebonyolítása 
terén a feltételek ugyan kedvezőbbek, és a gondokból kevesebb hárul a versenybírókra, de a 
szorgalmukra ezen a téren is szükség van.
A Játékvezetői  Bizottság  a  szövetség legnagyobb létszámú egysége.  Az elektronikus  úton 
történő  küldések  következtében  azonban  a  munkát  alapvetően  a  bizottság  vezetője  egy 
személyben  végzi  el,  a  játékvezetői  képzés  és  továbbképzés,  valamint  az  ellenőrzés 
részterületein lelkes és önzetlen segítői vannak. A küldések, a változások egyéb információk 
időben  jutottak  el  a  játékvezetőkhöz,  ellenőrzések  száma  is  magas  volt,  a  játékvezetők 
biztosítása érdekében pedig újabb tanfolyam került megrendezésre, a kezdő játékvezetők is 
megfelelő menedzselést kaptak, a játékvezetők szakmai felkészültségét az éves továbbképzés 
szigorú követelményei szerint tudják magas szinten tartani. A keret átlag életkora 35 év alatt 
van, és jelenleg 61 játékvezető foglalkoztatását jelenti, bár sokan nem adnak le vállalási lapot, 
és  gondot  jelent,  hogy  sok  játékvezető  egyben  játékosként  is  szerepel  a  Budapest 
Bajnokságban. Ez, és más összeférhetetlenség következtében csak meglehetősen szűk körből 
kerülnek ki azok, akikre a legnehezebb mérkőzések vezetését lehet bízni. Az MRSz JT által is 
foglalkoztatott, de a BRSz keretéhez tartozó játékvezetők száma tovább nőt, és a vonalbírói 
keretben  is  foglalkoztatnak  tőlünk  játékvezetőket.  Nyári  időszakban  strandröplabda 
versenyeken  szívesen  hívják  közreműködésre  a  keretünk  tagjait.  A BRSz  keret  tagjainak 
felkészültsége, hozzáállása, morális állapota mára országosan elismert lett.
A Strand- és Parkröplabda Bizottság működése  nem volt  elkülöníthető az országos szintű 
tevékenységtől a jelentős személyi átfedés következtében. Az eltervezett programok egy része 
rajtuk  kívül  álló  okokból  hiúsult  meg,  viszont  a  szövetségen  kívüli  rendezvényszervezők 
munkájához nyújtott aktív segítségnyújtás koránt sem elhanyagolható mértékű volt.
Az  Edzői  Bizottság  munkája  az  egy  évvel  korábbi  mélyponthoz  képest  javult.  Az  eltelt 
időszakban négy megbeszélés összehívására került sor, amelyen azonban a bizottság tagjain 
kívül kevesen vettek részt.  Két alkalommal a mini versenyrendszer problémáinak kezelése 
volt  a  téma,  a  másik  két  alkalmat  a  válogatott  csapatok  értékelésére,  a  gondok  okainak 
feltárására, illetve az idei program előkészítésére szentelték. Az aktívabb működés érdekében 
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feltétlen  szükséges  lenne  az  érintett  edzők  együttműködésére,  mert  a  versenyrendszer 
gondjainak megoldása, a válogatottak eredményesebb szereplése csak így képzelhető el.
A Fegyelmi  Bizottságnak két ügyben kellett  eljárni,  ebből a második meghiúsult,  mert  az 
elévülési időn belül nem volt biztosítható a három eljáró tag együttes jelenléte.

5. A budapesti versenyrendszer.
A felnőtt Budapest Bajnokságban nőknél összesen 22 csapat, a férfiaknál összesen 23 csapat 
szerepel  a  2013/14.  évi  bajnokságban,  két-két  osztályban.  Ez  a  szám némileg  kevesebb a 
korábbi  évekhez  képest.  A mezőny játékereje  meglehetősen  homogén  a  bajnokságok első 
osztályában,  minek  következtében  izgalmasan  alakulnak  a  küzdelmek,  a  mérkőzéseken  a 
kedvezőbb helyen állók sem mehetnek biztosra a rosszabb helyen álló csapatok ellen, és ez 
komoly érdeklődést vált ki. Feszültséget okoz viszont, hogy a mérkőzésrendezési feltételek 
tekintetében nagyok az eltérések a csapatok között. Ennek orvoslása érdekében merült fel egy 
kiemelt  Budapest  Bajnokság  bevezetése,  de  a  megvalósításának  nincs  realitása,  viszont  a 
csapatok részéről felvetődött, a Magyar Kupa mintájára szerveződő Budapest Kupa kiírásának 
lehetőségét meg kell vizsgálni, s adott esetben azt meghirdetni és lebonyolítani.
A serdülő leány korosztályban 7, a gyermek leány korosztályban 14 csapat vesz részt a 2013-
14. idényben, amely létszám kevesebb a korábbi évekhez képest. A leány gyermek bajnokság 
két  osztályban zajlik  szakmai  okokból,  hiszen az egyes  szakosztályok  képzési  színvonala, 
működési körülményei és lehetőségei jelentősen eltérnek egymástól. Ezzel szemben örömteli 
fejlemény, hogy hat csapattal ifjúsági leány bajnokság is megrendezésre került, továbbá ismét 
lebonyolíthatunk gyermek fiú bajnokságot négy csapat részvételével.
A mini  korosztály versenyrendszere még összetettebb lett  az MRSz új,  és  folyton változó 
előírásai miatt, amely ráadásul nem mindenben egyezik meg az érintettek szakmai igényeivel. 
A korábbi három idény budapesti versenyrendszere nem volt sikeres, amin minden bizonnyal 
sikerült  úrrá  lenni  ebben  az  időszakban.  Az  egyeztetések  eredményeként  ismét  vegyes 
rendszer  került  meghirdetésre,  amely  a  kevés  megkötéssel  járó  felkészülési  tornák 
sorozatából, illetve a versenysportot megközelítő követelmények szerint szervezett bajnokság 
lehetőségéből  áll.  Ez  utóbbi  azonban  csak  lehetőség  maradt,  mert  nem volt  elegendő  ez 
érdeklődő sportszervezet, viszont három korosztályban a felkészülési tornákból annyi került 
megrendezésre, amelynél sokkal több nem volna megvalósítható. A siker egyik záloga Soltész 
Róbert szervező munkája, a másik a feltétel a sportszervezetek kedvező hozzáállása volt.
A  BEFS  megbízásából  lebonyolított  budapesti  egyetemi-főiskolai  bajnokság  kevés 
megkötéssel járó versenyzési forma a felsőoktatás hallgatói számára, ezért népszerű. A három 
versenyszám hat bajnokságában jelenleg 41 csapat vesz részt, ez a szám is kevesebb az előző 
bajnoksághoz képest. Egyre nagyobb gond a csapatok beszűkülő teremlehetősége, valamint a 
versenyrendszer  szabadidős  jellege,  amely olyan  objektivitás,  amelyet  nem mindenki  vesz 
figyelembe. A bajnokság problémáinak megoldására a BEFS és a csapatok bevonásával kell 
keresni a megoldást.
A strandröplabdában a saját  rendezésű versenyek közül  az utánpótlás és felnőtt  díjkiosztó 
villámtorna a megfelelő helyszín hiánya miatt, az Óbuda Kupa, szervezési gondokból maradt 
el.  Ismét  nagy  sikerű  volt  a  játékvezetők  számára  második  alkalommal  meghirdetett 
Kangyerka  Antal  Emlékverseny.  A  budapesti  versenyrendszert  más,  szövetségen  kívüli 
szervezetek és személyek által szervezett események egészítették ki.
A Diákolimpia  versenyrendszerében kedvező változások kezdődtek,  első sorban az anyagi 
lehetőségek bővülése következtében. Központi teremben továbbra is csak a leányok két zárt 
bajnoksága és a III-IV. korcsoportok döntői zajlanak, a nyílt rendszerű leány, valamint a fiú 
versenyszámok  mérkőzései  az  iskolák  termeiben kerülnek megrendezésre.  A III.  és  a  IV. 
korcsoportokban nem lehet rendszeres versenyzési lehetőséget biztosítani e szervezeti keretek 
között,  viszont  kedvező  fejlemény,  hogy  gyakorlatilag  ismét  lehetnek  zárt  rendszerű 
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versenyek  e  korosztályokban  is,  ami  évek  múlva  növelheti  a  más  versenyrendszerekben 
szereplő játékosok számát,  mert  a testnevelők számára megfelelő motiváció és teljesíthető 
követelmények jönnek létre. Az régi-új zárt rendszerű versenyek mezőnye a Röpsuli program 
bázisára  épülhet,  de  a  valódi  hatása  csak  a  következő  tanévben  mérhető  fel,  mert  az  új 
versenyforma meghirdetésére későn került sor, így kevesebben indultak még el a várnál. A 
budapesti röplabda szakosztályok önerőből biztosítják az utánpótlásuk bázisát, így a diáksport 
elszigetelődik, illetve később az amatőrök népes táborában bukkannak fel a játékosok. Ilyen 
körülmények  között  nem  meglepetés,  hogy  a  budapesti  iskolák  inkább  az  amatőr  (zárt) 
rendszerű országos döntőkön jutnak szerephez.

6. Kiemelt feladatok.
A leány Budapest válogatott szereplése kritikus ponthoz érkezett. A hagyományos komárnói, 
junior korosztályú nemzetközi tornán szerepelt először az évben a leány csapat és 3. lett. Ezt 
követően a Dr. Abád József Emlékversenyen az ötödik, utolsó helyet érte el, amely az eddigi 
leggyengébb  eredmény.  A  lengyelországi  Tychyben  megrendezett  két,  egynapos  torna  a 
gyermek  korosztályt  érintette,  és  a  csapat  egy  egyik  tornát  megnyerte.  A  Zágrábban 
megrendezett  Öt Város Tornája versenyen sajnos a már megszokottá vált,  utolsó helyezést 
sikerült elérni. A válogatott teljesítményét a szövetség szakmai szerve értékeltre, és felmérte 
az összetett  okokat.  Megállapításra  került,  hogy a  válogatottnak  már nincs meg a korábbi 
presztízse, a játékosok a bajnoki idény végén fásultan vesznek részt a számunkra legfontosabb 
két nemzetközi versenyen, az erős ellenfelekkel szemben könnyen megadják magukat. Külön 
gond,  hogy  a  Dr.  Abád  József  Emlékversenyen  összeszokottabb  klubcsapatokkal  kell 
felvenniük  a  versenyt,  holott  ezen  a  tornán  korában  hasonló  válogatottak  szerepeltek, 
rendszeres felkészülésre pedig nincs lehetőség. Az Öt Város Tornája olyan időpontban kerül 
megrendezésre,  amikor  a  legjobb  játékosok  már  nem  állnak  a  budapesti  válogatott 
rendelkezésére.  A  leány  válogatottak  szerepeltetése  messze  a  legjelentősebb  kiadás  a 
szövetség számára, és bár az eredményesség soha nem volt elsődleges szempont, a felmerült 
problémákkal,  sokkal többet,  és  hatékonyabban kellett  volna foglalkoznunk,  annál  inkább, 
mert a történtek koránt sem váratlanul, hanem hosszú évek folyamataként keletkeztek.
Furcsa módon, tavaly a fiú válogatott szereplése volt eredményesebb. Januárban szerepeltek 
Győrben  a  Jedlik  Kupán,  amelyet  megnyertek.  A  saját  rendezésű  Porubszky  László 
Emlékversenyen  szintén  megszerezték  a  győzelmet,  majd  a  szeptemberre  halasztott  Rába 
Kupán is megszerezték az első helyet. Az egyetlen gyenge pontot a Komárnoban rendezett 
torna jelentette, ahol 3. lett a csapat, igaz körbeverés következményeként. A fiú válogatott 
esetében még inkább igaz, hogy az eredményesség nem elsődleges szempont, hiszen a csapat 
szereplése mellett  elsődlegesen a játékosok megfelelő foglalkoztatásának és motiválásának 
igénye  szólt  annak idején,  mert  nem vettek  részt  rendszeresen  versenyen.  A jelenlegi  fiú 
válogatott  játékereje alapján ennél  sokkal komolyabb célok kitűzése lenne az indokolt,  de 
ennek anyagi vonzatát a szövetség nem tudja vállalni, illetve a játékosok programjába nem 
férne bele több esemény. A fiú válogatott ellentmondásos működtetése még a leány válogatott 
gondjainál is nehezebben kezelhető, de szintén nem fordítottunk elegendő figyelmet rá.
A leányok Abád József Emlékversenyének és a fiúk Porubszky László Emlékversenyének 
szervezése során a kiadások mérséklésére törekedtünk az elmúlt évben is. Ezért kerestünk új 
helyszínt,  és a megfelelő nagyságú terem megtalálása adta a lehetőséget  a két nemzetközi 
torna együttes megrendezésére. A két verseny társítása elvileg jó hatással lenne az érdeklődés 
felkeltésére, de tavaly ez sem valósult meg, a leány torna remek hangulatát az egyik külföldi 
csapat  kísérői  teremtettek  meg.  A  Dr.  Abád  József  Emlékverseny  mezőnye  lényegesen 
erősebb volt a korábbi évekhez képest, ez is hozzájárult a Budapest válogatott eredményéhez, 
de ez legalább progresszív hatású kell legyen.
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A 18 éve elkezdett Röpsuli program tovább folytatása érdekében öt játéknapon, 9 torna került 
megrendezésre. Ezek közül azonban csak az első alkalommal rendezett két torna volt a BRSz 
saját rendezése, a többire már az MRSz programjának részeként, az MRSz-el együttműködve 
történt  meg.  Erre  azért  került  sor,  mert  az  MRSz  számára  biztosított  kiemelt  támogatás 
segítségével  lehetővé  vált  az  Őryné  Merő Nóra által  megálmodott  és  létrehozott  program 
országosság  való  kiszélesítése.  Ez  pillanatnyilag  nagyon  sikeres,  de  a  megfelelő  szakmai 
háttér biztosítását hiányoljuk. Ennek pótlása feltétele a program hosszú távú sikerének és a két 
szövetség megújuló együttműködésének.
A már hagyományossá vált  EU Sport- és Egészség Napja rendezvényt  lényegesen kétszer 
rendeztük  meg,  mert  az  eredeti  időpontban  meghirdetett  versenyt  a  megelőző  napon 
hivatalosan  le  kellett  mondani  a  várható  rossz  időre  tekintettel,  pedig  minden  korábbinál 
nagyobb  volt  az  érdeklődés.  A  kárenyhítés  érdekében  azonban  sor  került  egy  kiegészítő 
versenyre. A szeptemberi pótidőpontban már valamennyivel kevesebben jelentkeztek, ennek 
ellenére  nagy  létszámú  és  látványos  parkröplabda  versenyt  tudtunk  rendezni  a  Margit 
szigeten, amelyen a Röpsuli program iskolai csapatainak, és a sportág amatőr mezőnyének 
egy  része  vett  részt.  A  tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  van  fantázia  ebben  a  szabadtéri 
versenyben, ha azonban eleget akarunk tenni az igényeknek, akkor a szükséges felszerelések 
tekintetében beruházásra van szükség, mert most még kiszolgáltatott helyzetben vagyunk.

7. Kapcsolatok.
A szövetség hatékony működéséhez a szakosztályokkal való kapcsolatokra van a legnagyobb 
szükség,  azonban csak a bajnokságok lebonyolítása,  a válogatottak  működtetése jelenti  az 
érintkezési pontokat. A szövetség szervezeti életét nagyon kevesen kísérik figyelemmel, az 
ehhez kapcsolódó események iránt nagy a közöny.
A Sport Ügyosztály biztosítja a szövetség alapvető működési feltételeit. Az együttműködés, 
és az anyagi támogatás sportszakmai megállapodás keretei között történik, amely rögzíti az 
elvárásokat. Az eltelt időszakban, a kért anyagok, elszámolások némi késéssel késültek el, az 
eligazító értekezleteken viszont minden esetben részt vettünk.
A beszámolási  időszakban  mozgalmas  volt,  de  a  megelőző  időszakhoz  hasonlóan  meddő 
kapcsolatunk volt  az MRSz-el.  Minden regnáló elnökkel felvettük a kapcsolatot,  de szinte 
ennyi történt, illetve az MRSz néhány versenyére játékvezetők biztosításával ki is merül az 
együttműködés. A tavalyi OMK játékvezetői kifizetésekkel kapcsolatban, az MRSz részéről 
felmerült  utólagos  járulékfizetési  kötelezettségekkel  szemben  kifogásokkal  éltünk,  de 
bebizonyosodott a jogossága. Ezt elfogadtuk, de az MRSz-nek az ügyhöz való hozzáállásával, 
s az ügy lebonyolításával ma sem értünk egyet. A kapcsolat jobbá, élőbbé tétele érdekében 
ismételten  le  kell  ülnünk  az  MRSz  vezetőivel,  de  előtte  ki  kell  alakítanunk  a  saját 
koncepciónkat az együttműködés milyenségéről, módozatáról,  ebbe beleértve az érvényben 
lévő Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát.
A  nemzetközi  kapcsolatok  terén  helyreállt  a  rend,  mert  a  lengyelországi  Tychy  város 
képviselői újra partnernek bizonyultak, Komárno város leány és fiú szakosztályaival pedig 
stabil  volt  a viszonyunk.  A korábbi cseh-morva kapcsolatot  a lengyelországi  Belsko-Biala 
város sportszervezetével sikerült pótolni.

8. Gazdasági tevékenység.
A  szövetség  gazdálkodásának  alapját  a  2013.  évben  is  az  elnökség  által  elfogadott 
költségvetés, és annak végrehajtása jelentette. Az évközben rendkívüli igény nem merült fel, 
így  elfogadott  tervet  jelentős  negatív  hatás  nem érte.  A bevételek  és  a  kiadások  összege 
egyaránt kevesebb lett a tervezetthez képest.
A  szövetség  alapprogramjainak  megvalósítása  a  Fővárosi  Önkormányzat  támogatásával 
képzelhető el, amelyet a saját bevételekkel tudunk kiegészíteni. Az elmúlt évben a főváros 
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támogatása  nagyobb  lett  az  előző  évhez  képest,  és  2.018.000.-  Ft-ot  tett  ki.  Az összeg  a 
szövetség teljes bevételének kevesebb, mint a fele. Az önkormányzati támogatás elnyerésének 
szigorú feltételei vannak, abból csak a meghatározott program teljesíthető és az elszámolás is 
komoly követelményeket jelent. A NEA 2013. évi pályázati forrásától saját hibánkból estünk 
el, egyszerűen nem vettük észre a vonatkozó felhívást. Az adó 1% felajánlásokból ismét nem 
kapott a szövetség. Ennek oka még mindig a 2012. évi törvénymódosításokból ered, amelyhez 
nem tudtunk időben alkalmazkodni, és a szankció még nem évült el.
A szövetség éves bevételeit és kiadásait a mellékelt gazdálkodási beszámoló tartalmazza, a 
tervezett és tényleges adatok eltérését a nem várt események indokolják. A kiadások közül 
azok a tételek jelentenek jelentős eltérést, ahol a program nem valósult meg.
Mindezek eredőjeként, a szövetség bevétele 6.123.114,- Ft. volt, a 2012. évi maradvánnyal 
együtt, a kiadások összesen 4.346.841,- Ft-ot tettek ki, így a maradvány 1.776.273,- Ft. lett, 
amely 39.227,- Ft-tal  több az elmúlt  évhez képest,  és  725.009,- Ft-tal  több a tervezetthez 
képest.
A pozitív és negatív hatások eredőjeként, a szövetség anyagi helyzetében jelentős változás 
nem történt a 2012. évhez képest. A 2013. évi maradvány összeg megfelelő biztosítékot jelent 
a 2014. évi gazdálkodás biztonságos megvalósításához.

9. Összegzés.
A szövetség életében újabb négy éves ciklus zárult le. A BRSz a tevékenységét eddig egy 
tudatosan kialakított koncepció szerint végezte, amelynek alap pillérei: a felnőtt és utánpótlás 
egyesületi versenyrendszer működtetése, a sportág amatőr bázisának kiszolgálása, a röplabda 
sport iskolai  népszerűsítése,  a legtehetségesebb utánpótlás játékosok tudásának nemzetközi 
megmérettetése.  Mindezt a történelmileg kialakult  szervezeti,  szakmai,  személyi  önállóság 
megtartásával valósítottuk meg. Az előforduló hibák, a feltárt hiányosságok megszüntetését 
elsődleges feladatnak kell tekintenünk, de ez már a következő ciklus, a következő négy év 
egyik, de talán a legfontosabb feladata lesz.

Budapest, 2014. április 22.
                                                                                BUDAPESTI  RÖPLABDA  SZÖVETSÉG
                                                                                                  ELNÖKSÉGE
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