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

Budapesti Röplabda Szövetség 
alapítva: 1946 
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(adatok ezer forintban) 

  Terv Valós   Terv Valós 

BEVÉTELEK 5 430 7 472 KIADÁSOK 4 322 4 669 

Áthozat előző évről 2 463 2 463 Versenyek kiadásai 2 705 3 911 
Támogatások 1 670 3 300 Budapesti rendezésű versenyek kiadásai 2 160 3 494 

Önkormányzati támogatás 1 500 1 800 Egyesületi versenyek díjazása 410 131 
Önkormányzati többlet támogatás - 1 500 Mini tornák díjazása - 262 
Jogi személyek támogatása 100 0 Röpsuli versenyek díjazása 100 0 
Természetes személyek támogatása 20 0 Dr. Abád József és Porubszky László Emlékversenyek 1 290 1 190 
Adó 1% fölajánlások 50 0 Utánpótlás strandröplabda verseny - 1 500 

Tagdíjak 425 361 Díjkiosztó strandröplabda villámtornák 120 100 

Versenyek bevételei 840 1 176 Kangyerka Antal Emlékverseny 90 0 
Nevezési díjak 710 553 SportPont bajnokság jv, admin - 311 
Mini nevezési díjak - 348 Fölkérésre szervezett versenyek 150 0 
Mérkőzésváltoztatási díjak 20 65 Budapest Válogatottak külföldi/vidéki versenyei 545 417 
SportPont Bajnokság lebonyolítása - 210 Négy Város Tornája - leány válogatott 15 0 

Versenyszervezés fölkérésre 110 0 Komárno-i torna - leány válogatott 55 48 
Egyéb bevételek 32 172 Tychy torna - leány válogatott 250 239 

Magáncélú telefonhasználat 30 28 Kisalföld Kupa - fiú válogatott 85 72 
Kamatjóváírás 2 1 Rába Kupa - fiú válogatott 85 0 

Telefonkészülékek továbbszámlázása - 143 Komárno-i torna - fiú válogatott 55 58 

    
 

Jutalmazások 180 147 

   
Budapest Röplabda Sportjáért plakett 10 8 

   
Tisztségviselők, aktivisták év végi jutalmazása 170 139 

   
Működési kiadások 1 437 611 

   
BSU tagdíj 15 0 

   
Bankköltségek 30 27 

   
Mobiltelefon és -internet előfizetés 240 197 

   
Irodaszerek, nyomtatványok vásárlása 20 21 

   
Bélyegzők cseréje 30 0 

   
Postaköltségek 5 7 

   
Könyvelő és számlázó program éves frissítési díja 18 18 

   
Webtárhely és e-mail fiók éves bérleti díja 19 19 

   
Gazdasági vezető javadalmazása 240 0 

   
Játékvezetői ellenőrzés 80 0 

   
Játékvezetői fölszerelés vásárlás 100 40 

   
Budapest Válogatottaknak fölszerelés vásárlás 250 23 

   
Évzáró vacsora 80 60 

   
Reprezentációs költségek 10 3 

   
Terembérleti díjak 300 196 

 
Budapest, 2016. május 17. 
 
 

Budapesti Röplabda Szövetség 
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A Budapesti Röplabda Szövetség 2015. évi gazdálkodási beszámolójának magyarázata 
 
A Budapesti Röplabda Szövetség 2015. 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 az általa benyújtott költségvetés-tervezet alapján végezte. A Budapesti 
Röplabda Szövetség gazdálkodási beszámolójának szerkezete és tartalma az előző évi formátumban 
készült (a pontonkénti részletes magyarázat nélkül), összehasonlítási tényezőként pedig a benyújtott 
költségvetés-tervezet szolgált. 
 
A Budapesti Röplabda Szövetség 2015. évi gazdálkodása nagyrészt megegyezik a megelőző évi 
gyakorlattal. 
A tervezet és a valósan bekövetkezett számok közti jelentős különbségeket az alábbiak okozzák: 
Bevételi oldalon a megnövelt önkormányzati támogatás mellé kiegészítő, célirányosan 
strandröplabda utánpótlás versenysorozatra is támogatásban részesült szövetségünk a Kerekes 
Balázs által megírt pályázat alapján. Természetes és jogi személyek támogatása, illetve 1%-os 
fölajánlás nem folyt be tárgyévben, mint ahogy a valóságban nem is számítottunk rá. A tagdíjak 
várthoz képesti csökkenése az aktív tagok számának csökkenésével magyarázható. A nevezési díjak 
növekedése a mini tornák nevezési díjának növelése miatt történt – mely már fedezni is tudja a mini 
versenyek költségeit –, és a jobb szemléltetés miatt ennek új sort nyitottunk a beszámolóban a többi 
nevezési díjtól külön. A korábbi – és tárgyévre is tervezett – általunk lebonyolítandó rendezvények 
nem kerültek tárgyévben megrendezésre, ám a SportPont budapesti röplabda bajnokságok 
adminisztrációs átalakítása miatt új bevételi sort kellett nyitni. A szövetség telefonflottájába tartozó 
személy tárgyévben mobiltelefon-készüléket igényelt, ennek az általa a szövetség számára történő 
ellentételezésére külön sort nyitottunk (melynek költség oldala a következő évben jelentkezik csak). 
Négy kifizetetlen vevő számlánk van a fordulónapon, ami közül egy lejárt (de behajtható, és nem 
jelentős összegű). 
Kiadási oldalon a versenyeink díjazásánál is külön bontottuk a mini versenyeket a többitől, ezért az új 
sor.  Az önkormányzati kiegészítő strandröplabda támogatás költségeire is új sort nyitottunk, mint 
ahogy a SportPont bajnokság kiadásaira is. A SportPont bajnokságok kiadási oldalán már a decemberi 
költségek is mutatkoznak, míg bevételin ez még hiányzik, januári határidejű az erre vonatkozó vevő 
számlánk, ennek beérkeztével a SportPont is pozitív értéket fog mutatni. Röpsuli versenyeket és 
fölkérésre rendezett versenyeket nem bonyolított le tárgyévben a szövetség, míg a Kangyerka 
Emlékverseny nem került külön költségébe a Kispest SE költségátvállalásának köszönhetően. Az Abád 
és Porubszky Tornák, valamint a Díjkiosztó Villámtornák költségei nagyjából a terveknek megfelelően 
alakultak. A Budapesten kívül rendezett versenyek közül a Négy Város Tornája nem került költségébe 
a szövetségnek, míg a Rába Kupán nem vett részt végül a fiú válogatottunk, a többi verseny költségei 
a terveknek megfelelően alakult, mint ahogy a jutalmazások költségei is. A működési költségek közül 
tárgyévben a BSU-nak nem kellett tagdíjat fizetnünk, míg a bélyegzők cseréjére nem került sor. A 
gazdasági vezető a korábbi évekhez hasonlóan tárgyévben sem tartott igényt javadalmazásra, míg a 
játékvezető ellenőrök ellentételezése más módon oldódott meg. Játékvezetői fölszerelések közül 
csak sípok kerültek vásárlásra, míg a válogatottak mezeinek vásárlása helyett a Halász Márta 
jóvoltából kapott mezek feliratozására került csak sor. A többi, működési költségnek jelölt tétel 
nagyságrendileg megegyezik a tervezettel. A korábbi évek megtakarításain felül is jelentős 
pénzeszközt, a tárgyévi nyitó összegen fölül további nagyságrendileg 340.000,- forintot tudunk 
átvinni az új évre. Két kifizetetlen, de le nem járt határidejű szállítói számlánk van a fordulónapon. 
A tervezetnek megfelelő tételek részletezése a terveknek megfelelő gazdálkodás miatt nem érdemel 
további magyarázatot, a 2015. költségvetési-tervezetben részletezve van minden pont. 
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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. 
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