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BESZÁMOLÓ
A Budapesti Röplabda Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról a 2017. május 16-i
közgyűlésre.

A szövetség tevékenységéről szóló beszámoló a 2016. évi, május 17-i közgyűlés és 2017. április 30.
közötti időszakról készült. A pénzügyi elszámolás a 2016. évi naptári évet tartalmazza.

1. A taglétszám alakulása.
Az elmúlt évi közgyűlésen a taglétszámunkkal kapcsolatos részben csak annyit tudtunk mondani, hogy
a taglétszámunkról nincsen pontos adatunk. A helyzet az elmúlt évi helyzethez annyit javult, hogy
felállítottunk egy adatkezelési bizottságunk már javában dolgozik. Ennek köszönhetően a
tagszervezeteinkről és tagjainkról bekért adatainkat már rendezett és a törvényeknek megfelelő
módon tudjuk kezelni. Jelenlegi nyilvántartásunk szerint taglétszámunk a következő, 83 jogi személy
és 159 természetes személy. Ebben még szerepelnek olyan tagok, akiket csak elméletileg tekinthetünk
tagunknak, az alapszabályunk végleges elfogadása után a már előkészített felszólításokat kiküldjük
azon tagjainknak, akik tagdíjfizetési elmaradással rendelkeznek.

2. A szövetség jogi és működési körülményei.
Működésünkben még most is az elnökségi ülések tető alá hozása jelenti a legnagyobb nehézséget. Az
elnökség tagjainak egyéb elfoglaltságai sok esetben okoznak megoldhatatlan problémát, de ez
továbbra sem okozott megoldhatatlan problémát a szövetség életében. Örömteli hír viszont, hogy az
Alapszabályunkat sikerült beadni, komoly elvi kifogást nem kaptunk, a kisebb változtatásokat
végrehajtottuk jelenleg a végleges elfogadásra várunk.

3. Döntéshozó szervek munkája.
Ahogy fentebb már említésre került az elnökség munkája nem minden esetben könnyű. Az legutóbbi
közgyűlés óta egy elnökségi tag lemondott pozíciójáról, de ezzel az elnökség még el tudja látni a
munkáját, próbáljuk az elnökségi üléseket a tervezett időpontban megtartani, hogy minél
hatékonyabban működhessen a szövetség.
Az operatív munka továbbra is az Intéző bizottságban zajlik. Az Intéző Bizottság munkája sem minden
esetben könnyű, de a korábbi évekhez képest talán kissé zökkenőmentesebben tudunk dolgozni és
határozatot hozni. Ennek ellenére sok esetben van szükség rá, hogy a bizottság tagjai az operatív
kérdéseket telefonon vagy emailen vitassuk meg. A IB összetételében történt egy személyi változás is,
de a JB új vezetője bekapcsolódott a munkába és felvette a ritmust, így nem okozott fennakadást az
operatív munkában.
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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.
A versenybizottság munkájában jelentős változás nem állt be a korábbi évekhez képest. A Mix
bajnokságot immár véglegesen sikerült a versenyrendszerünkbe integrálni. A bajnokságok jelentős
fennakadások nélkül zajlanak. A bizottság munkájára nem lehet panaszunk.
A Játékvezetői Bizottság élén tavaly változás állt be. Jelentős kihívást jelentett, mert László Éva sok
éven át végzett munkájával talán a leghatékonyabb és legtöbbet fejlődő bizottság élén történt
változás. A bizottság új vezetője Vigh Andrea lett, akinek a feladat komoly kihívást jelentett, de a
feladatok átstrukturálásával sikerült megugrani az akadályt. Az első bajnoki év végén le kell majd
vonnunk a megfelelő következményeket és finomítani a bizottság munkáját, amennyiben szükséges.
A Strand- és Parkröplabda bizottság az elmúlt évhez hasonlóan nagy munkát végzett és mondhatni
saját jogon is jelentős támogatást kapott a fővárostól. A mozgalmas nyári versenyrendszer korlátját
csak az jelentette, hogy a fővárosban kevés helyen van lehetőség strandröplabda versenyek
rendezésére.
Nem történt változás az edzői bizottság élén, ami azt is jelenti, hogy a korábbi éveknek megfelelően
zajlik a bizottsági munka. A nyilvántartási és adatkezelési bizottság egyelőre csendben dolgozik, de az
elvégzett munka mennyisége jelentős. A következő bajnoki évadra történő nevezésekkor azonban már
minden tagszervezetünktől bekérjük a szabályzatban meghatározott adatokat és azt a szabályzatnak
megfelelően kezeljük. A Fegyelmi Bizottság a 2016/17-es évben sajnálatos módon nagyon aktív volt.
Reményeink szerint a 2017/18-as bajnoki évben kevesebb munkát kap a bizottság.

5. A budapesti versenyrendszer.
Versenyrendszerünkben jelentős változás nem állt be. A jelenleg futó bajnoki szezonban 21 felnőtt férfi
és 30 felnőtt női csapat mellett indítjuk a MIX bajnokságot is nyolc csapattal. Utánpótlás területén a
fiúk versenyeztetése továbbra is gondot jelent, a lányoknál azonban 27 csapat nevezett a
bajnokságokba, ez gyakorlatilag megegyezik az elmúlt évvel.
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.
Szövetségünk rendezi a BEFS SportPont bajnokságát, a Budapesti diákolimpiai versenyeket, valamint
játékvezetőink működnek közre az Üzleti Liga és a Közép-Magyarországi Bajnokság mérkőzésein.

6. Kiemelt feladatok.
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Az elmúlt évben a törvényi előírásoknak megfelelően újra alkottunk az alapszabályunkat, melyet a
bírósághoz benyújtottunk. Érdemi kifogást a bíróság nem emelt, a kifogásolt elemeket módosítottuk
és ismételten benyújtottuk az alapszabályt. A BRSZ további szabályzatai döntően már harmonizálnak
az új alapszabállyal, ahol esetleges módosításra lesz szükség, ott ezeket természetesen végrehajtjuk.
Bízunk benne, hogy ezzel az összes szabályunk és szabályzatunk hosszú időre rendben lesz, így egy több
éves folyamatot zárhatunk le.
Válogatottjaink szereplése minden évben kiemelt feladatot jelent számunkra. Nemzetközi tornáik
nívóját szeretnénk visszaemelni arra a szintre, ahol korábban volt. Bizakodunk mindkét nem sikeres
nemzetközi és hazai szereplésében.
A 2017-es és 2018-as év talán legnagyobb kihívását jelentheti, hogy miként sikerül a Budapesti
Röplabda Szövetségnek a TAO körbe való bekerülésből profitálnia. A várhatóan megnyíló anyagi
forrásokat hatékonyan szeretnénk kihasználni. Ehhez azonban szükséges a Magyar Röplabda
Szövetséggel közösen megtalálni azt a módot, ahogy a BRSZ is haszonélvezője lehet az új forrásnoknak,
illetve a BRSZ-en keresztül elsősorban a fővárosi csapatok.

7. Kapcsolatok.
Tagszervezeteinkkel a kapcsolat már évek óta csak a szükséges szintet üti meg. A bajnoki részvételhez
szükséges kommunikáción túl nincs érdemi jelenlét a csapatok részéről a BRSZ életében.
Nagyobb probléma azonban, hogy az országos szövetséggel továbbra sem közeledtünk egymás felé. A
két szövetség korábbi ismételt kapcsolatfelvételének nem lett folytatása néhány informális találkozón
túl. Ez a legnagyobb problémát talán a játékvezetők körében jelenti. Az MRSZ JT magatartása egyre
nehezebb helyzetbe hozza a BRSZ játékvezetői bizottságát. Az MRSZ JT 2017 őszén tisztújító közgyűlést
tart, szándékaink szerint a megerősített régi vagy teljesen új vezetés tárgyalóképesebb lesz, mint a
jelnlegi vezetés,mely a kapcsolatfelvételt is halogatja.
8. Gazdasági tevékenység.

A BRSZ Elnöksége által elfogadva.

Budapest, 2016. április…

__________________________
Szarka János
főtitkár
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