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BESZÁMOLÓ 

 

A Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról a 2015. május 20-i 

közgyűlésre. 

 

A szövetség tevékenységéről szóló beszámoló a 2014. évi, május 19-i közgyűlés és 2015. április 30. 

közötti időszakról készült. A pénzügyi elszámolás a 2014. évi naptári évet tartalmazza. 

 

1. A taglétszám alakulása. 

A szövetség taglétszámának alakulásáról az elmúlt évi közgyűlésen pozitív irányú változást mutatott ki 

az elnökség, ám már rég óta ismert probléma tagjaink nyilvántartása. Mivel a szövetség 

tagnyilvántartása évek óta hamis képet ad, az elnökség egyik fontos célkitűzése volt, ennek a 

nyilvántartásnak a rendbetétele. Azonban – a törvényi korlátok miatt – ez csak akkor lehetséges, ha a 

szövetség megalkotja a saját adatkezelési és adatvédelmi szabályozását, mivel a tagok személyes 

adatainak nyilvántartása e szabályozás nélkül aggályos. A szabályzat megalkotása után lesz 

lehetőségünk azon tagjaink felszólítására és szükség esetén a tagok közül történő törlésére, akik rég 

óta nem fizetnek tagdíjat illetve a szövetséggel kapcsolatot nem tartanak fent.  

 

2. A szövetség jogi és működési körülményei. 

Szerencsésnek mondható a szövetség helyzete, hogy az elnökségben ketten is jogi végzettséggel 

rendelkeznek, így a működés jogi feltételeit az elnökség úgy tudja biztosítani, hogy nem szükséges 

külön erőforrásokat csoportosítani a területre. Külön köszönettel tartozunk ezért Dr. Kun Lászlónak és 

Dr. Nagy Viktor Ferencnek. A napi működés viszont a már évek óta tartó problémák miatt még mindig 

nehézkes esetenként. A keddi szövetségi napon kell ellátnunk azokat a feladatokat, amik a 

versenyeztetésből és a szövetség működtetéséből adódnak. A helységeink kicsik és állapotuk 

évtizedekkel ezelőtti korokat idéz. Komoly szervezést igényel a kifizetések bonyolítása, az Intéző- és 

Versenybizottság heti munkája ekkora helyiségben. A továbbképzések és az Elnökségi ülések még 

ennél is komolyabb kihívást jelentenek. Az épület két tanácstermét két szövetség is heti 

rendszerességgel veszi igénybe, így mi már igen nehezen jutunk teremhez. Az elnökség a szűk hivatali 

helyiségben kénytelen összeülni, a továbbképzésekben pedig László Éva és az MRSZ segítségével 

tudtunk helyet találni a Magyar Sport Házában. 

További könnyebbség a folyamatosan fennakadások nélkül, és naprakészen üzemeltetett honlap, 

melyet Bihari László tart karban és fejleszt, illetve az új kommunikációs pillérünk, a facebook oldal, 

melyet Varga András tölt meg tartalommal. Őt nagyban segítik a szövetség játékvezetői. 
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3. Döntéshozó szervek munkája. 

A beszámoló által lefedett időszakban az elnökség munkája a korábbiakhoz képest lényegesen sűrűbb 

volt. A tisztújító közgyűlés után az elnökség üléstervét módosítanunk kellett, lehetővé téve a korábbról 

hozott elmaradás ledolgozását. Sajnálatosan a felhalmozott elmaradásokat még a sűrített program 

ellenére sem sikerült teljesen eltüntetni, de adminisztrációs területeken érezhető előrelépés. A 2015. 

naptári évben már sűrűbb ülésezéssel számoltunk, hogy mihamarabb sikerüljön előre lépnünk. 

Szakbizottságaink munkájára nem lehet panasz, tevékenységüket gyakorlatilag az elfogadott 

munkaterveik alapján végzik. 

A szakbizottságok mellett az Intéző Bizottságra hárul nagy feladat, hogy az elnökségi ülések közötti 

időszakokban a szükséges döntéseket meghozza. Sajnos a bizottság tagjainak elfoglaltsága miatt olykor 

nehéz megszervezni, hogy alapos vita után születhessenek meg a döntések, de nem volt még rá példa, 

hogy a szövetség munkáját akadályozták volna a körülmények. 

Meg kell még említeni a válogatottakat, melyek élén dolgozó edzők munkájára nem lehet panasz. Ám 

a játékosok motiválása már nehezebb feladat, ez a leány válogatott tavalyi szereplésén ütközött ki 

igazán, azonban ez nem írható a csapatvezetők számlájára. 

 

4. A szakbizottságok munkája. 

Ahogy a fentiekben kifejtettem, és a korábbiakra is igaz volt, a gyakorlati munka jelentős része a 

szakbizottságokban zajlik. Munkafeltételeik nem változtak a korábbi évekhez. A főváros által 

rendelkezésünkre bocsájtott helyiségek az érdemi munkára nem alkalmasak. Ennek ellenére a munkát 

becsülettel végzik, különösebb panasz nem lehet egyetlen bizottságra sem. A versenybizottság 

munkája az egyik leginkább szem előtt levő, hiszen a bajnokságok bonyolítása az ő feladatuk. Saját 

versenyeinken kívül a Diáksport- és SportPont (korábbi nevén universitas) bajnokságokat valamint az 

újonnan indult Amatőr Mix bajnokságot is bonyolítják. A legnagyobb nehézséget korábban a Diák és 

Universitas bajnokságok jelentették. Szerencsére a szövetségekkel sikerült tárgyalni és – főként az 

egyetemi bajnokságban – hatalmas előrelépést tenni abba az irányba, hogy a kiírás átlátható legyen a 

versenyeztetés ellenőrizhető és a kifizetések körüli anomáliák is megszűnjenek. 

A már évek óta legjobban működő bizottságunknak a Játékvezetői Bizottságot mondhatjuk. 

Létszámában is ez a legnagyobb, még ha jelenleg kisebb is a létszám az ideálisnál. A küldések rendje és 

formája az elmúlt évekhez hasonló, interneten keresztül zajlik, zökkenőmentesen, probléma nélkül. A 

játékvezetők átlagéletkora tovább csökkent, ez azonban magával hozza azt is, hogy kevesebb a hadra 

fogható rutinos játékvezető, így a fiatalabbak hamarabb kerülnek a komoly kihívást jelentő 

mérkőzésekre. Rutinosabb játékvezetőink között ráadásul sok érintettség okán nem vezetheti a 

legnagyobb kihívást jelentő mérkőzéseket, illetve az MRSZ is foglalkoztatja őket rendszeresen, ami 

tovább nehezíti a küldő dolgát. 

A Strand- és Parkröplabda Bizottság élén új személy áll. Kerekes Balázs, mint bizottságvezető még 

kevés rutinnal rendelkezik, ám az általa és a bizottság által végzett munka kielégítő, panasz nem lehet 

rá. A bizottságnak immár télen sem kell pihennie, mivel a Budapesten átadott fedett strandsport 

létesítményben az eddig kihasználatlan időszakban is zajlik Budapest Bajnokság. 
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Az Edzői Bizottság korábbi mélypontról elmozdult az elmúlt időszakban. Továbbra is nehézkes a 

bizottság üléseit tető alá hozni, de a bizottságvezető kézben tartja a Bizottság munkáját. Az év elején 

sikerült olyan összetételbe hozni a bizottságot, amely garanciát jelenthet a további sikeres működésre. 

Hosszú távon szükséges lehet a Bizottság élén Kiss Istvánt pótolni, hiszen ő már nem először vállalja el 

beugróként a bizottság vezetését. 

Szerencsés, hogy a Fegyelmi Bizottság munkájáról nem tudunk érdemben beszámolni, mert ez azt jelzi, 

hogy nem volt olyan horderejű ügy, ami miatt a bizottság reflektorfénybe kerülhetett. 

 

5. A budapesti versenyrendszer. 

Versenyrendszerünk kisebb átalakulásokkal, de a korábbi évekhez hasonló struktúrát követ. A felnőtt 

bajnokságokban 23 női és 20 férfi csapat versenyez. Valamint, az újonnan életre hívott amatőr MIX 

bajnokság 13 csapatos mezőnye. A versenyek színvonaláról elmondható, hogy mind a női, mind a férfi 

bajnokság élvonala kiemelkedően magas színvonalat képvisel. Ezt kiválóan mutatja a Magyar kupába 

rendszeresen nevező csapatok szereplése, példának említhetjük, a férfi NB2 mezőnyét sokáig vezető 

Zalaegerszeget, akik budapesti ellenfelükkel szemben egyoldalú küzdelemben maradtak alul. Sajnos a 

bajnokság eleje és vége között még jelentős különbség van, ami helyenként problémákat okoz. A 

korábban tervezett kiemelt bajnokság valamint Budapest Kupa elindítását ennek ellenére levettük a 

napirendről. 

Utánpótlás szinten sincs nagyságrendi változás. A 30 csapatból sajnálatosan csak 4 fiú csapat van. Ez 

még lehetővé teszi a bajnokság kiírását, ám mindenképpen jelentős probléma, hogy ilyen kis létszámú 

a mezőny. A lányoknál is lehet hiányérzetünk, ám itt gyermek-, serdülő- és ifjúsági korosztályban is 

tudunk bajnokságot szervezni. Örvendetes lenne, ha a következő közgyűlésre már előrelépésről 

számolhatnánk be. 

A mini korosztály versenyrendszere ennél összetettebb, hiszen itt nem összefüggő bajnokságot 

szervezünk, hanem tornarendszerű a lebonyolítás. A korábbi tapasztalatok ezt a lebonyolítási formát 

mutatták a legéletképesebbnek. Ugyanakkor még most is eltérés tapasztalható az országos 

rendszerrel, ami adott esetben súrlódásokhoz vezethet. A versenybíró Soltész Róbert azonban jól 

kézben tartja és szervezi a korosztály küzdelmeit. 

A legnagyobb pozitív elmozdulás a jelenleg SporPont bajnokság néven futó Egyetemi bajnokság 

területén érezhető. A korábbi tarthatatlan állapotot megelégelve egyeztetést kezdeményeztünk a 

versenyt kiíró BEFS-sel. A sikeres beszélgetést követően elértük, hogy a versenyzési feltételek 

átláthatóbbak, ellenőrizhetőbbek legyenek. Korrekt versenykiírás készült. És egyik legfontosabb 

kérdésben, a kifizetések terén is sikerült a korábbi tarthatatlan helyzete rendezett átlátható keretek 

közé szorítani. Természetesen vannak még problémák a bajnokságban, ám számuk jelentősen 

lecsökkent az idei évtől. 

Strandröplabdában elmondható, hogy már nem csak a nyári időszakra kell koncentrálnunk, hiszen a 

Budapesten elkészült fedett strandsport-komplexumban már téli Budapest Bajnokság is zajlik. 

Természetesen így is a nyár a jelentősebb strand időszak. A felnőtt és utánpótlás díjkiosztók mellett 

megrendeztük a már hagyományos Kangyerka-emléktornát, mely az elmúlt évben kisebb mezőnnyel, 

de kitűnő hangulatban zajlott. És további szövetségünkön kívül eső tornák lebonyolításában is 
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közreműködtünk. Ezek közül a legjelentősebb mindenképpen a bonyhádi A kategóriás, ranglista 

pontszerző verseny volt, ahol a helyi szövetség felkérésére játékvezetőket és főbírót biztosított 

szövetségünk. 

A Diákolimpia versenyeken egy évvel korábban pozitív előrelépésről számolhattunk be. A tendencia 

sajnos nem folytatódott. Jelenleg a lányoknál 21 csapat versenyzik a zárt rendszerben, a nyíltban 9, a 

fiúknál ez a szám 21 illetve 4. A szervezés továbbra sem könnyű, így a versenybírókra, Mihály Tamásra 

és Farkas Gergelyre nagy teher hárul sokszor, de gyakorlottan veszik az akadályokat, köszönhetően a 

testnevelőkkel kialakított, több évre visszanyúló kapcsolatoknak. Meg kell még említenünk a téli Mix 

Kupát, amit első alkalommal rendeztünk meg, öt csapat részvételével. A versenyrendszer egyik fontos 

célja lenne, az egyesületi versenyrendszer utánpótlásának játékosokkal ellátása. Ez ugyan motiváló 

tényező lehet mind testnevelő, mind sportoló számára, ám ez egyelőre nem sok helyen tapasztalható. 

Pozitív példaként kell megemlíteni az Emericus DSK-t, amely diáksportkörként ma az MRSZ utánpótlás 

versenyein szerepel hétről hétre. Sok játékost láthatunk viszont az amatőr vegyes tornákon a 

későbbiekben. Tehát a sportág szeretete, a kötődés így is megmarad, sajnálatos, hogy nehéz őket a 

bajnokságokban szereplő csapatokba beépíteni. 

 

6. Kiemelt feladatok. 

Az elmúlt évi tisztújító közgyűlés után felállt új elnökség azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a 

szabályzatainkat rendbe teszi. Bizonyos törvényi változások és az évek alatt bekövetkezett változások 

mindenképpen megkövetelik, hogy e szabályzatokat módosítsuk. Jelentős részük bekövetkezett. 

Amivel még adós a szövetség, az az adatkezelési szabályzat elkészítése, valamint a fegyelmi szabályzat 

aktualizálása. Ezzel összefüggésben a tagnyilvántartásunk elkészítése is régi elmaradás, ennek akkor 

tudunk nekilátni, ha az adatkezelési szabályzat elkészült. Ezzel némileg összecsengő feladat, a korábbi 

évek rossz szokásától eltérően a dokumentálási rend szigorú betartása. 

A korábbi időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy a BRSZ – bár a tevékenységét nem éri jelentős kritika 

– nem tud megfelelő kapcsolatot tartani a tagjaival. Így elhatározásunk szerint erre a területre is 

komoly hangsúlyt fektetünk. Első lépésben a közösségi médiát céloztuk meg és töltjük meg 

információval. Ezt követi a honlapunk tartalmi és esetleg formai megújítása. Célunk, hogy a tagság és 

a röplabdázással kapcsolatban állók, röplabdakedvelők lássák a szövetség munkáját, információt 

kapjanak Budapest röplabdasportjáról, valamint ezzel is újabb játékosokat, csapatokat vonhassunk be 

a BRSZ égisze alatt zajló versenyrendszerbe. 

Állandó feladatunk a válogatottak versenyzése, menedzselése. A nagyobb problémát a lány válogatott 

jelenti. A játékosok motiválása olykor kilátástalannak látszik. Az elmúlt évben több versenyen is messze 

az elvárások és tudásuk alatt szerepeltek. A négy város tornáján mutatott lélektelen játékuk nagy 

csalódás volt, de a Porubszky emléktornán való szereplésük is hasonló képet mutat. A csapatvezetés 

és az Edzői Bizottság nehéz feladat előtt áll, ha a problémát kezelni szeretné. Az idei cél, hogy 

elmozduljon a csapat a mélypontról. A fiúk tavalyi szereplése sokkal szebb képet mutat. Itt a cél, hogy 

ne essen vissza a csapat. Kiemelendő, az idén 30. alkalommal megrendezésre kerülő Abád torna.  

Szeretnénk, ha a torna nem csak a szereplésről lenne emlékezetes, hanem a hangulat is ennek 

megfelelő lenne. Ennek érdekében terveink között szerepel, hogy a Mix Bajnokság döntőjét az Abád 



Budapesti Röplabda Szövetség 
H1053 Budapest, Curia utca 3. 
www.brsz.hu 
brsz@brsz.hu   

Budapesti Röplabda Szövetség 
alapívta: 1946 

torna betétmérkőzéseként rendezzük, ezzel további nézőket csalogassunk ki. Sajnos rég küzdünk az 

érdektelenséggel, aminek a megoldása nehéz feladatnak tűnik. 

 

7. Kapcsolatok. 

Mint a fentiekből kiderült, a tagokkal, egyesületekkel való kapcsolat elmozdítását a mélypontról 

megkezdtük, hogy a lépéseink mennyire lesznek sikeresek, az a következőkben derülhet ki. Kiemelten 

fontosnak érezzük, hogy kövessék figyelemmel a tevékenységünket. Közelebb kerülhessünk 

mindazokhoz, akiknek a versenyeket szervezzük. Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy ezt a fajta 

közömbösséget igen nehéz lesz elmozdítani a holtpontról. 

Működési feltételeink biztosításában továbbra is a Főváros Sportosztálya nyújt segítséget. A támogatás 

mértéke sajnos továbbra is igen szűkös, de legalább az eddigi tendencia megállni látszik. 

Jelentős előrelépés az MRSZ-szel való kapcsolatunkban sem állt be. Ugyan a Gala támogatás kapcsán 

már körvonalazódott némi együttműködés, ami az MRSZ évzáró vacsorájára való meghívással 

teljesedett ki, érdemi elmozdulás nem tapasztalható. Reméljük, hogy a folyamatban lévő tárgyalások 

pozitív eredménnyel zárulnak, és a korábbi hidegháborús viszonyoknak búcsút inthetünk. A kapcsolat 

sajnálatosan ott a legrosszabb, ahol a leginkább együtt kellene működni. Ez a terület a játékvezetés. 

Annak ellenére, hogy sok az átfedés, nincs párbeszéd, csak súrlódások. Előrelépés inkább a szövetségek 

vezetői szintjén tapasztalható. Reményeink szerint ez a kommunikáció hatással lehet a problémás 

területekre is. 

8. Gazdasági tevékenység. 

A Budapesti Röplabda Szövetség 2014. évi gazdálkodási beszámolójának tételenkénti magyarázata A 

Budapesti Röplabda Szövetség 2014. évi gazdálkodását az adott évre elfogadott költségvetésének 

figyelembe vételével kellett volna végrehajtani. A Budapesti Röplabda Szövetség tárgyévi 

gazdálkodását elsősorban Hanuska Gergely felügyelte, aki nem rendelkezett ezzel az elfogadott 

költségvetéssel, így azt a korábbi évek gyakorlata és az általa szükségszerűnek és valószerűnek tartott 

tételek alapján végezte. A Budapesti Röplabda Szövetség gazdálkodási beszámolójának szerkezete és 

tartalma a korábbi évektől eltérően, az összeállító által elgondolt legérthetőbb formában készült, mivel 

nem állt rendelkezésre a korábbi években megszokott elfogadott költségvetés, mint összehasonlítási 

tényező. 

A Budapesti Röplabda Szövetség 2014. évi gazdálkodása nagyrészt megegyezik a megelőző évi 

gyakorlattal. A korábban megszokottól eltérően a Nemzeti Civil Alapprogramból, illetve utódjából, a 

Nemzeti Együttműködési Alapból nem kapunk működési támogatást immáron második éve, mert 

igényünket nem adtuk be. A természetes személyek támogatása a játékvezetők számára nyújtott 

szolgáltatásaink átértékelése miatt szűnt meg a tárgyévre. Az adó 1% fölajánlásokat egy korábbi kizárás 

miatt tárgyévben nem kaphattuk meg. A nevezési díjakban történő jelentős emelkedés a tárgyévi 

versenykiírások rendelkezései miatt következtek be. A következő évre egy vevő számla kifizetése 

csúszott, de annak első munkanapján ezt is kiegyenlítették.  

Kiadási oldalon a sokáig nem tudott önkormányzati támogatási összeg miatt megfontoltan költöttünk, 

amit az év végéig követtünk, így a korábbi évek megtakarításain felül is jelentős pénzeszközt, a tárgyévi 
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nyitó összegen fölül további 686.431,- forintot tudunk átvinni az új évre. A szokásos kiadások közül a 

gazdasági vezető javadalmazása nem került kifizetésre a tárgyévben sem, mint ahogy korábban sem, 

valamint játékvezetői ellenőrzésre sem költöttünk, illetve a Tychy-ben (Lengyelország) 

megrendezendő leány tornán sem vett részt a Budapest Válogatott. Kifizetetlen szállítói számlánk nincs 

a fordulónapon.  

A számviteli beszámolóval való eltérések az aktív és passzív időbeli elhatárolások, valamint esetleges 

egyéb könyvviteli eszközök miatt láthatók, de a maga nemében mindkét beszámoló számszakilag és 

tartalmilag is megfelelő.  

A Budapesti Röplabda Szövetség 2014. évi gazdálkodási beszámolójának tételenkénti indoklása  

Bevételek  

Áthozat előző évről: 

Az előző év zárónapján rendelkezésünkre álló pénzösszeg 1.776.273,- forint, ami a házipénztárban, a 

bankszámlán lévő látra szóló betétben, valamint a bankszámlán lévő lekötött betétben található.  

Támogatások: 

1. Önkormányzati támogatás 2013/5: Budapest Főváros Önkormányzata előző évi sportcélú 

támogatásának utolsó részlete 200.000,- forint, melyet a támogatás tárgyévében fölhasználtunk, 

így ez a pénzösszeg szabadon felhasználhatóvá vált a beszámoló által érintett tárgyévben.  

2. Önkormányzati támogatás 2014: Budapest Főváros Önkormányzata tárgyévi sportcélú támogatása 

1.500.000,- forint, melynek összegét a Fővárosi Közgyűlés határozza meg évenként.  

3. Jogi személyek támogatása: Két szervezet/cég támogatott minket a tárgyévben. A Pannónia Sport 

Kereskedőház Kft. 240.000,- forinttal a Röpsuli program kiadásait egy általuk szervezett program 

bevételéből támogatták, míg a Budapesti Sportszövetségek Uniója 81.425,- forinttal támogatott 

minket a sportszakember képzés kapcsán végzett szervező munkánkért cserébe.  

Tagdíjak: 

A természetes és jogi személyek által befizetett tagdíjak összege részletesen:  Korábbi évek 

elmaradásai – természetes személyek: 11.500,-  Tárgyévi – természetes személyek: 165.000,-  Tárgyévi 

– jogi személyek: 227.000,-  

Versenyek bevételei: 

1. Nevezési díjak:  

Részletesen: 

Felnőtt röplabda Budapest Bajnokság 965.000,-  

 Utánpótlás röplabda Budapest Bajnokság 84.000,-  

 Mini felkészülési tornák 170.964,-  

2. Mérkőzésváltoztatási díjak:  
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Követve az évek óta tartó csökkenő trendet a csapatok 30.000,- forintot fizettek a felnőtt röplabda 

Budapest Bajnokság díjfizetést is magában foglaló mérkőzésváltoztatásai kapcsán.  

3. Versenyszervezés fölkérésre:  

A tárgyévben kettő, a Budapest Főváros Önkormányzata által rendezett versenyre kaptunk fölkérést, 

mint a röplabda sportági verseny szervezője. Ezek az Európa Sport és Egészség Napja, illetve a Négy 

Város Tornája. Előbbi megszervezéséért a Budapesti Sportszövetségek Uniója 80, utóbbiért a 

Budapesti Sportszolgáltató Központ 98 ezer forintot fizetett számunkra.  

 

Egyéb bevételek: 

 

1. Magáncélú telefonhasználat: A Budapesti Röplabda Szövetség tulajdonában lévő, és a társadalmi 

aktivisták által használt mobiltelefon és –internet forgalom azon része, melyet saját céljukra 

használnak, a tárgyévben 33.673,- forint bevételt eredményeztek.  

2. Kamatjóváírás: Főként a bankszámlán lekötött összeg jóváírt kamata 6.300,- forint volt a tárgyévben.  

Kiadások  

Versenyek kiadásai: 

1. Budapesti rendezésű versenyek kiadásai:  

a. Egyesületi versenyek díjazása: A felnőtt és utánpótlás röplabda Budapest Bajnokság 

díjazásának nagy részét előző évben megvásároltuk, így azok nem terhelték a tárgyév kiadásait. 

A kiadások fedezete a versenyek nevezési díj bevételeinek egy része voltak a felnőtt és 

utánpótlás röplabda Budapest Bajnokság díjazásának az esetében, a mini felkészülési tornák 

esetében pedig az önkormányzati támogatás egy része volt.  

Részletesen:  

 Felnőtt röplabda Budapest Bajnokság 16.150,-  

 Mini felkészülési tornák 221.800,-  

 

b. Röplabda csapatoknak: A felnőtt röplabda Budapest Bajnokságban induló 

valamennyi csapat számára használatra átadtunk egy hivatalos versenyröplabdát, melynek egy 

részét a Tactic Kft. eszköztámogatásából fedeztünk, a maradék labdát (2 darab) pedig 

megvásároltuk 23.460,- forintos áron, aminek fedezete a versenyek nevezési díj bevételeinek 

egy része volt.  

c. Röpsuli versenyek díjazása: A 2014 tavaszán két alkalommal Budapesten 

megrendezett, valamint a nyár elején a Margit-szigeten megrendezett Röpsuli tornák díjazása 
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256.000,- forint volt, melynek fedezete a Pannónia Sport Kereskedőház Kft. támogatásának 

egésze, valamint az egyéb, máshova el nem számolt bevételeink egy része voltak.  

d. Dr. Abád József és Porubszky László Emlékversenyek: A 971.913,- forintos költség 

nagy részét az önkormányzati támogatás egy részéből, a fönnmaradó költségeket az egyéb, 

máshova el nem számolt bevételeinkből fedeztük. A leány serdülő Budapest Válogatott 

részvételével rendezett 5 csapatos Dr. Abád József Emlékverseny esetében tartalmazza a 4 

külföldi csapat részére a szállást 2 éjszakára, valamint a teljes ellátású étkezést 2 napra, 

valamint az úticsomagokat, a Budapest Válogatottnak az ebédet a verseny első napjára, a 

sportvezetők vacsoráját, a terembérleti díjat, az orvosi ügyelet költségét, a játékvezetői díjakat, 

valamint díjazást. A fiú ifjúsági Budapest Válogatott részvételével rendezett 4 csapatos 

Porubszky László Emlékverseny esetében tartalmazza minden csapat részére az ebédet a 

verseny napján, az úticsomagot a külföldi csapat számára, a terembérleti díjat, a játékvezetői 

díjakat, valamint a díjazást.  

e. Négy Város Tornája: A tárgyévben Budapest rendezte a Budapest Fővárosi 

Önkormányzat hagyományos nemzetközi sportversenyét, a Négy Város Tornáját. Ennek 

kapcsán a röplabda verseny megszervezésére minket kértek föl, a lebonyolításra pedig 

megbíztunk egy szolgáltatót, akinek a 98.000,- forintos költségét teljes egészében fedezte a 

Budapesti Sportszolgáltató Központ által számunkra fizetett szervezési díj. A Budapest 

Válogatott és a jelenlévő szervezők számára a második versenynapon ebédet biztosítottunk 

összesen 37.260,- forintért, amit az önkormányzati támogatás egy része fedezett. 

f. Díjkiosztó strandröplabda villámtornák: A felnőtt és utánpótlás röplabda Budapest 

Bajnokságok díjkiosztóját egy-egy hétköznap délutánra meghirdetett strandröplabda verseny 

(villámtorna) keretében tartottuk, melyre két költségtételünk volt, amiket az önkormányzati 

támogatás egy részéből fedeztünk:  Belépőjegy a résztvevők számára a helyszínre: 35.000,-  

Versenyszervezési díj a helyszíni lebonyolítónak: 60.000,-  

g. Kangyerka Antal Emlékverseny: A játékvezetők részére a röplabda bajnoki idény 

előtt tartott strandröplabda verseny emlékpólóira 22.212,- forint kiadásunk volt, melyet az 

önkormányzati támogatás egy részéből fedeztünk, a többi kiadást a Strand- és Parkröplabda 

Bizottság vezetője magára vállalta.  

h. Európa Sport és Egészség Napja: Az Európa Sport és Egészség Napja röplabda 

eseményeit a Magyar Röplabda Szövetséggel közösen szerveztük június 1-én a Margit-szigeten 

nagy sikerrel, a minket terhelő 80.000,- forintos lebonyolítási költséget a Budapesti 

Sportszövetségek Uniójának szervezési díja teljes mértékben ellentételezte.  

2. Budapest Válogatottak külföldi/vidéki versenyi:  

a. Komárno-i torna – leány válogatott: A hagyományosan április végén Szlovákiában 

megrendezett nemzetközi torna vonattal történő utazási költsége csapatunk számára 52.080,- 

forint volt, amit az egyéb, máshova el nem számolt bevételeinkből fedeztük.  

b. Jedlik Kupa – fiú válogatott: A hagyományosan év elején Győrben megrendezett 

torna bérelt busszal történő utazási és étkezési (ebéd) költsége a tárgyévben 55.000,- forint és 
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18.200,- forint voltak csapatunk számára, mely kiadást az önkormányzati támogatás egy 

részéből fedeztünk.  

c. Kisalföld Kupa – fiú válogatott: A hagyományosan májusban Győrben megrendezett 

nemzetközi torna bérelt busszal történő utazási és étkezési (ebéd) költsége a tárgyévben 

55.000,- forint és 20.670,- forint voltak csapatunk számára, mely kiadást az önkormányzati 

támogatás egy részéből fedeztünk.  

d. Rába Kupa – fiú válogatott: A hagyományosan május végén Győrben megrendezett 

nemzetközi torna bérelt busszal történő utazási és étkezési (ebéd) költsége a tárgyévben 

55.000,- forint és 16.800,- forint voltak csapatunk számára, mely kiadást az önkormányzati 

támogatás egy részéből fedeztünk.  

e. Komárno-i torna – fiú válogatott: A hagyományosan szeptember közepén 

Szlovákiában megrendezett nemzetközi torna bérelt busszal történő utazási költsége 

csapatunk számára 40.000,- forint volt, amit az egyéb, máshova el nem számolt bevételeinkből 

fedeztük.  

Jutalmazások: 

1. Budapest Röplabda Sportjáért plakett: Az éves rendes Közgyűlésen átadott díj tárgyiasított 

formájának, egy emlékplakettnek az összege a tárgyévben 8.000,- forint volt, amit az egyéb, máshova 

el nem számolt bevételeinkből fedeztük.  

2. Tisztségviselők, aktivisták év végi jutalmazása: Az évzáró vacsorán az évben a Budapesti 

Röplabda Szövetségben vagy vele együttműködésben álló szervezetekben tisztséget betöltő, és a 

Budapesti Röplabda Szövetségben társadalmi munkát végző személyeket tárgyi jutalmazásban 

részesítettük, mely a tárgyévben a Budapesti Röplabda Szövetség logójával ellátott pulóver volt. A 

pulóverek összértéke 204.470,- forint, a csomagolóanyagnak használt díszzacskók 19.290,- forint 

voltak, melyeket az egyéb, máshova el nem számolt bevételeinkből fedeztük.  

3. Egyéb, alkalmi díjazások: Őryné Merő Nórát, a Budapesti Röplabda Szövetségben és a 

magyar röplabda sportban korábban sokrétűen foglalkoztatott elismert szakembert mind a Budapesti 

Röplabda Szövetségben, mind a magyar röplabda sportban végzett tevékenységéért, és elsősorban 

kerek születésnapja alkalmából kitüntetésben részesítettük, mely kitüntetés tárgyasítva egy 

emlékserleget jelentett, aminek értéke 16.300,- forint volt, és az egyéb, máshova el nem számolt 

bevételeinkből fedeztük.  

Működési kiadások: 

1. BSU tagdíj: Az önkormányzati támogatás 1%-a, kötelező kiadás az önkormányzati támogatás 

fejében, ami a tárgyévben 15.000,- forint volt, és az egyéb, máshova el nem számolt bevételeinkből 

fedeztük.  

2. Bankköltségek: AZ OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlánk számlavezetési díjai, 

pénzforgalmi jutalékai és forgalmi különdíjai összesen 29.646,- forint összegben, amiket az egyéb, 

máshova el nem számolt bevételeinkből fedeztük.  
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3. Mobiltelefon és –internet előfizetés: A Vodafone Magyarország Zrt-nél lévő mobiltelefon és 

–internet előfizetésünk díja a tárgyévben fizetve 219.154,- forint volt, amit egyrészről a magáncélú 

telefonhasználat bevételéből, másrészről az egyéb, máshova el nem számolt bevételeinkből fedeztük.  

4. Telefonkészülékek: A Vodafone Magyarország Zrt-nél lévő mobiltelefon előfizetésünkhöz 

csatlakozott számlafizetőink készüléket vásároltak maguknak, amit csak a Budapesti Röplabda 

Szövetségen keresztül tehettek meg. A készülékek ára összesen 127.889,- forint voltak, amiket a 

számlafizetők már a megelőző évben kifizettek számunkra, így az áthozat előző évről sort terhelte a 

költség.  

5. Irodaszerek és nyomtatványok vásárlása: Két tételt tartalmaz ez a sor, amely kiadásokat az 

egyéb, máshova el nem számolt bevételeinkből fedeztük:  

 Játékvezetői igazolványok (12 db): 4.800,-  

 Nyomtatópatronok (2 db): 7.995,-  

6. Postaköltségek: Minimális postaforgalmat generáltunk a tárgyévben, ami a szervezeti 

működésünkhöz szükséges beszámolók és nyomtatványok az Országos Bírósági Hivatalnak és a 

Fővárosi Törvényszéknek történő elküldése, valamint a májusban leköszönt főtitkár fölszólítására 

küldött leveleket tartalmazza összesen 1.750,- forint összegben, amit az egyéb, máshova el nem 

számolt bevételeinkből fedeztük.  

7. Könyvelő és számlázó program éves frissítési díja: A programot forgalmazó cég által 

megállapított éves frissítési és rendelkezésre állási díj 17.780,- forint, amit az egyéb, máshova el nem 

számolt bevételeinkből fedeztük.  

8. Webtárhely és e-mail fiók éves bérleti díja: A domainszolgáltató által meghatározott éves 

bérleti díj 18.923,- forint, amit az egyéb, máshova el nem számolt bevételeinkből fedeztük.  

9. Évzáró vacsora: Az évzáró vacsorán az évben a Budapesti Röplabda Szövetségben vagy vele 

együttműködésben álló szervezetekben tisztséget betöltő, és a Budapesti Röplabda Szövetségben 

társadalmi munkát végző személyeket vendégeltük meg összesen 85.000,- forint összegben, aminek 

fedezetét nagyrészt a Budapesti Sportszövetségek Uniójának támogatása, a fönnmaradó részben pedig 

az egyéb, máshova el nem számolt bevételeink adták.  

10. Terembérleti díjak: A Budapesti Röplabda Szövetség szervezeti működéséhez, testületi és 

bizottsági munkájához, valamint be nem sorolt versenyeihez, programjaihoz összesen 196.750,- forint 

értékben bérelt helyiségeket, termeket, amit az egyéb, máshova el nem számolt bevételeinkből 

fedeztük. 

 

Budapest, 2015. február 28. 

 

__________________________  

Szarka János 

főtitkár 


