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BESZÁMOLÓ 
 

A Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról a 2016. május 17-i 
közgyűlésre. 
 
A szövetség tevékenységéről szóló beszámoló a 2015. évi, május 19-i közgyűlés és 2016. április 30. 
közötti időszakról készült. A pénzügyi elszámolás a 2015. évi naptári évet tartalmazza. 
 

1. A taglétszám alakulása. 
A szövetség taglétszámáról sajnálatosan évek óta nem tudunk pontos, hiteles adatot mutatni, hiszen 
korábban hiányzott a megfelelő szabályzás és nyilvántartás. Mára az adatkezelési szabályzat 
elkészült, így a taglétszám rendbetételének érdemi része is megkezdődhet. Azon tagjaink számára, 
akik tagdíjfizetésben elmaradással bírnak a felszólító leveleket kiküldjük, ezek után pontos képet 
kaphatunk és a jövőben ezt a nyilvántartást kell megfelelő módon kezelni. 
 

2. A szövetség jogi és működési körülményei. 
Ahogy már az elmúlt évben is, idén is elmondhatjuk, az elnökség összetételéből adódóan a felmerülő 
jogi problémák megoldását illetően szerencsés helyzetben vagyunk. Ennek köszönhetően sikerült 
megalkotnunk az új, reményeink szerint a követelményeknek minden tekintetben megfelelő 
alapszabályunkat is. Valamint a többi szabályzat vagy felmerülő jogértelmezési probléma esetén is 
könnyebben találunk megoldást. A szövetség napi munkája továbbra is változatlanok. A helyiség már 
évek óta semmit sem változott. Az épület tanácstermei rendszerint foglaltak, így sokszor nehézkes a 
teremfoglalás. Eddig szerencsére minden alkalomra sikerült megoldást találnunk. 
További könnyebbség a folyamatosan fennakadások nélkül, és naprakészen üzemeltetett honlap, 
melyet Bihari László tart karban és fejleszt. Jelenleg arra keressük a megoldást, hogy az oldalt 
megfelelő tartalommal tudjuk megtölteni kellő rendszerességgel. 
 

3. Döntéshozó szervek munkája. 
Az elmúlt év során az elnökség rendben el tudta végezni a munkáját, bár két alkalommal megismételt 
elnökségi ülésre kellett sort keríteni. Sajnálatos módon az elnökségi tagok civil elfoglaltsága sok 
esetben főszervezővé lép elő, ha a soros elnökségi ülés időpontját kell megtalálni. Tovább nehezíti a 
feladatot, hogy Aradiné Deák Katalin le is mondott elnökségi tagságáról. Ám a szabályzatok szerint ez 
nem akadálya a munkának. A tervezett feladatokat többnyire a tervezett időben el is tudjuk végezni. 
Az operatív munka továbbra is az Intéző bizottságban zajlik. Az IB munkája, a többi bizottságéhoz 
hasonló nehézségekkel küzd. Sajnálatosan a tagok munkahelyi elfoglaltsága és egyéb tevékenységei 
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sok esetben megnehezítik a munkát, így gyakori, hogy az IB csak informálisan (telefon, email) tudja 
megvitatni a felmerülő kérdéseket, ilyenkor a döntések napokat, heteket csúszhatnak. 
 

4. A szakbizottságok munkája. 
Az érdemi munka jelentős része továbbra is a szakbizottságokban zajlik. Az infrastrukturális 
helyzetünk változatlan, így ezen bizottságok munkáját továbbra sem tudja a szövetség helyiségekkel, 
informatikai eszközökkel támogatni. Ez utóbbi téren szeretnénk az idén elmozdulni a mélypontról. 
Pályáztunk és pályázunk megfelelő eszközökre illetve támogatásra az eszközök beszerzésére. 
A versenybizottság feladatköre nem változott jelentősen az utóbbi években, a bajnokságok 
folyamatosan zajlanak, fennakadás nincs, Mihály Tamás és a versenybírók már rutinból oldják meg a 
feladatot. Idén már a MIX bajnokságot is teljesen integrálni tudtuk a versenyrendszerünkbe. Az 
egyetemi sportszövetséggel az elmúlt évben sikerült megegyezésre jutnunk a rendezési feltételekkel 
kapcsolatban, így most viszonylag zökkenőmentesen tudjuk bonyolítani a SportPont bajnokságot is. 
Továbbra is kijelenthető a Játékvezetői Bizottságról, hogy talán a legjobban teljesítő bizottság. A 
munkát a korábbiakhoz hasonlóan László Éva végzi, ám az évek során a keze alatt felnövő bizottság 
egyre több olyan tagot nevelt ki, akik bizonyos feladatokban komoly segítséget tudnak nyújtani. Idén 
is tartottunk játékvezetői alapképzést és nemrégiben vizsgáztak a II. osztályú felkészítő tanfolyamon 
résztvevők. 
Nagyot lépett előre a Strand- és Parkröplabda Bizottság, amely a tavalyi évben Kerekes Balázs 
vezetésével komoly versenyeket bonyolított. Adminisztratív területen még voltak kisebb 
fennakadások, de ezeket is sikeresen megoldottuk végül. 
Nem történt változás az edzői bizottság élén, ami azt is jelenti, hogy a korábbi éveknek megfelelően 
zajlik a bizottsági munka. Ezzel szemben a Nyilvántartási és adatkezelési bizottság új a 
szervezetünkben, működéséről még csak annak kapcsán tudunk beszámolni, hogy elkészült az 
adatkezelési- és nyilvántartási szabályzata a BRSZ-nek. Érdemi munkát az év második felétől fog tudni 
végezni. Sajnálatos módon azonban a Fegyelmi bizottságnak egyre több feladata van. A korábbi 
vezetővel a kommunikáció meglehetősen nehézkes volt, így ezt a bizottságot már Varga András 
irányítja. A hirtelen jött feladatot eleinte apró fennakadásokkal, de mára sokkal gördülékenyebben 
látja el. Bízunk benne, hogy sok munkájuk nem lesz. 
 

5. A budapesti versenyrendszer. 
Versenyrendszerünkben jelentős változás nem állt be. A jelenleg futó bajnoki szezonban 22 felnőtt 
férfi és 23 felnőtt női csapat mellett indítjuk az idén kissé átalakult MIX bajnokságot is. Utánpótlás 
területén a fiúk versenyeztetése továbbra is gondot jelent, a lányoknál azonban 30 csapat nevezett a 
bajnokságokba, ez minimális előrelépés az egy évvel korábbihoz képest. 
A felnőtt bajnokságok erejét továbbra is kiválóan le lehet mérni a Magyar Kupa szereplésen, ahol a 
benevező budapesti csapatoknak rendszerint az NBI topcsapatai jelentik csak a végállomást. 
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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 BEFS által kiírt, de a mi lebonyolításunkban zajló SportPont (korábban Universitas) bajnokságok 
immár zökkenőmentesnek mondhatóak. Itt korábban sok probléma volt mind versenykiírás 
területén, mind az elszámolások terén. Az elmúlt évben ezt sikerült rendezni, a jelenlegi bajnokság 
pedig már ennek megfelelően indult. 
Strandröplabdában a korábban említetteknek megfelelően komolya élet zajlik. Tervben volt a téli 
bajnokság megrendezése is, de ez egyelőre nem került a versenyprogramba. Nyáron azonban saját 
rendezésű és mások által rendezett bajnokságok lebonyolításában való részvétel is foglalkoztatja a 
szövetség szakbizottságát és a játékvezetőket. Továbbra is megrendezzük a Kangyertka Antal 
Emléktornát a játékvezetők számára. 
A Diákolimpia versenyek lebonyolításában való részvétel továbbra sem lett egyszerűbb feladat. A 
versenybírók gyakran szembesülhetnek az évek óta fennálló problémákkal, a nevezéshez vadászni 
kell sokszor az iskolákat, a megfelelő meccsidőpontok megtalálása és arra játékvezetők küldése 
nehezíti a szervezést. Ezen nehézségek ellenére a bajnokságokat továbbra is többé-kevésbé rendben 
tudjuk folytatni. 
 

6. Kiemelt feladatok. 
Korábban a szabályzataink megalkotására helyeztük a hangsúlyt, a mostani évre egy nagyobb 
volumenű szabály maradt, az Alapszabály újraszövegezése. Mivel az időközben alaposan 
megváltozott törvényi környezet erre a lépésre kényszerített. Végül ezt a rendkívüli közgyűlés el is 
fogadta. Amennyiben a hivatalos utat megjárva érvényessé válik, az új Alapszabályból adódó kötelező 
változtatásokat végigvezetjük a megfelelő szabályzatokon és ezzel elmondhatjuk, hogy egy jó ideig a 
szabályzatainkhoz nem szükséges hozzányúlni. 
Sajnálatosan a tagszervezeteinkkel fennálló nem túl szoros kapcsolat nem mozdult el a mélypontról. 
A csapatok továbbra is csak a kötelező kapcsolattartásra korlátozzák a találkozásokat. A rendkívüli 
közgyűlés is bántóan alacsony részvétellel zajlott. Sajnos nem tudjuk, mi lenne a megfelelő mód arra, 
hogy a szövetség életébe jobban be vonjuk tagjainkat. Meg kell jegyezni viszont azt is, hogy a 
szövetség működését érő jelentős kritikát sem fogalmaznak meg a tagszervezetek, amit 
pozitívumként is értékelhetünk. 
A válogatottak szereplése, szerepeltetése is stratégiai kérdés. A nemzetközi és hazai lehetőségek köre 
nem túl nagy, de szerencsére adódik megfelelő számú lehetőség a megmérettetésre. Döntően azok a 
versenyek, amik a korábbi években is megrendezésre kerültek és amelyeken rendszeresen 
szerepelünk. Új versenyeken való részvételre kevés lehetőség adódik, és a szövetség anyagi forrásai is 
korlátokat jelentenek.  A csapatok szereplését kritika nem érheti. Hazai rendezésű nemzetközi 
tornáink a dr. Abád József és a Porubszky László emléktornák. Ezek szervezése évről-évre nagyobb 
terhet jelent a szövetségnek, egyfelől szervezésben, másrészt anyagi oldalról. 
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7. Kapcsolatok. 

A fentiekből kiderül, hogy tagszervezeteinkkel való kapcsolatunk nem mozdult el a mélypontról. Ezen 
a területen nem is látjuk, mi lehet az üdvözítő megoldás. 
Nagyobb probléma azonban, hogy az országos szövetséggel sem kerültünk közelebb egymáshoz. A 
két szövetség egy évvel korábban megtette az első lépést egymás irányába. Az általunk immár 
sokadik alkalommal kezdeményezett kapcsolatfelvétel után úgy tűnt, a másik fél részéről mutatkozik 
nyitottság a kapcsolatok normalizálására, ám Ludvig Zsolt főtitkár úrral történt néhány formális 
találkozón túl nem sikerült érdemi előrelépést felmutatni. 

8. Gazdasági tevékenység. 
Számszaki beszámoló után! 
 
 
 
Budapest, 2016. április… 
 
__________________________  
Szarka János 
főtitkár 


