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Jelen beszámoló a Magyar Röplabda Szövetség éves rendes közgyűlésére készített 

anyag, amely a Versenybizottság (VB) munkájáról szól 2017. január 1-től 2017. december 31-

ig. 

A VB ténylegesen összesen 3 fővel dolgozik (Mezei Zoltán elnök, Oláh Balázs 

teremröplabda referens, Péterfy József), akikből egy fő társadalmi munkában alkalmanként 

segít. Közülük a legnagyobb mennyiségű munka az elnök személyére terhelődik, aki az összes 

bajnokságnak is versenybírója egy személyben. A teremröplabda referensre kisebb teher 

rakódik, bár munkája nélkülözhetetlen. 

Bizottsági üléseket szükség esetén (nevezési időszak, döntők előtti időszakok és minden 

különleges esetben) tartunk, eddig minden esetben határozatképesek voltunk. A 

versenyrendszer bajnokságaira, kupáira összesen 88 különböző sportszervezet 341 csapata 

nevezett. Ez a sportszervezetek számában 49%-os, a csapatok számában 56,4 %-os 

növekedés! 
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A fő ok a sportág TAO-ba kerülése, amelynek segítségével új sportszervezetek jelentek meg 

a palettán, valamint a „régi” sportszervezetek számára lehetővé vált akár adott korosztályban 

több csapat szerepeltetése, akár a korábbiaknál több korosztályban való versenyeztetés. 

 

A bajnokságok lebonyolítási rendszerének változásai miatt ebben az évben 1903 (2016-ban 

1972) mérkőzéssel foglalkozik a VB. Ez közelítőleg 3,5%-os csökkenés, amit a „TAO-hatás” 

nem indokol, ugyanis a sportág csak 2017. júniusában került a TAO-körbe, ami a tavaszi (2017. 

január-június) időszakban lebonyolított mérkőzésszámot nem befolyásolta. Az időpontok 

kiírását, az eredményközlők beérkezését és ellenőrzését, a jegyzőkönyvek beérkezését és 

ellenőrzését, az adatfelviteleket, a különböző változtatási kérelmeket, az értesítési protokollokat 

és egyéb előforduló eseteket figyelembe véve közel 10000 dokumentummal foglalkozik a 

bizottság. Nagyon fontos ilyen nagyságrendek esetén a megfelelő archiválás és a transzparens, 

ellenőrizhető szisztéma kialakítása. Ennek érdekében minden egyes mérkőzés egyedi 

azonosítószámot kapott, ezt a módszert évek óta jól alkalmazzuk. A beérkezett jegyzőkönyvek 

mindegyikét beszkenneljük a szezon végén (július), az összes dokumentumot lefűzzük, tehát 

kétféle módon, elektronikusan és eredetiben lefűzve is megtartjuk azokat. Elkezdtük az elmúlt 

évek jegyzőkönyveit is katalogizálni, rendszerben lefűzni és archiválni, ami szintén nagy 

munkát jelent, tudva azt, hogy legalább 5 évig meg kell tartani a jegyzőkönyveket. 

 

Az eredmények archiválását személyre lebontva is tervezzük elektronikusan tárolni, ennek a 

rendszernek a kiépítése folyamatos. Visszamenőlegesen a sportolók minden egyes 

bajnokságban (Gyermek, Serdülő, Ifjúsági, Junior és Felnőtt bajnokságok) visszakereshetővé 

válnak, ezáltal meggyorsítva az eredményességi igazolások kiadását. Egyre többen kérnek 

ugyanis az elért eredményeikről igazolást, mivel a felsőoktatási felvételihez, illetve kollégiumi 

elhelyezéshez, különböző ösztöndíjakhoz, kitüntető címekhez (pl. különböző szintű „Jó tanuló 

– Jó sportoló”) ezen igazolások bemutatása szükséges. 

 

A jövő iránya mindenképpen az elektronikus út, mind a kommunikációban, mind az összes 

többi adminisztrációban. A jövőben elektronikus úton kell történjen az időpont bejelentés, 

valamennyi kérelem benyújtás, valamennyi közlemény, valamennyi értesítés, valamennyi 

eredményközlés. Ezzel az összes folyamat egyszerűsíthető, az információáramlás gyorsítható. 

Itt kell megjegyeznem, hogy a honlaphoz a Versenybizottságnak semmilyen hozzáférése nincs, 

az ott megjelenő információk közvetítőn keresztül jutnak el a honlapig, ami a frissítést lassítja. 

Elképzeléseim között szerepel egy olyan rendszer, amelyben a mérkőzés rendezője a mérkőzést 



  

követően közvetlenül a honlapon megjelenő eredményt ír be, amit a VB hitelesít a mérkőzés-

jegyzőkönyv beérkezését követően. A legfrissebb információk szerint a 2018/2019. évben a 

legfelsőbb osztályú bajnokságokra bevezetésre kerül az a központi adatbázis, amelynek 

különböző moduljai között ezen problémák jelentős része is megoldódik.  

 

Óriási segítséget jelent a VB-elnök mellett dolgozó teremröplabda-referens, aki az 

adminisztrációs teher alól részben mentesíti a VB elnökét, egyéb tevékenységével 

gördülékenyebbé teszi a VB munkáját. 

 

A határidők betartása és a VK-nak megfelelő mérkőzésrendezési fegyelem, valamint az 

adminisztrációs kötöttségek betartása megszilárdult, kivéve ez alól a versenyzési engedélyek 

kérelmét. Ennek oka a Kollektív Versenyzési Engedély „kézzel” történő előállítása, amelyben 

sok hiba maradt, a Versenybizottság jó szándéka ellenére. Sajnos sok jogos bírálat érte ezzel 

kapcsolatban a Bizottságot, azonban ez a kézimunka gyakorlatilag megszűnik a bevezetésre 

kerülő Központi Nyilvántartó Rendszerre való áttéréssel.  

A TAO-ba bekerülés miatt a kiadott Versenyzési Engedélyek száma óriásit nőtt, vagyis a 

versenyrendszerekben aktívan részt vevő sportolók száma is nőtt, különös tekintettel az 

utánpótlás korúakra nézve, a 2016-os 2084 főről 6167-re!!  
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Tapasztalatom szerint a csapatok nagyon kis része olvassa csak el a nevezéskor a különböző 

szabályzatokat, ebből adódóan sok tényre csak a bajnokság kezdetekor, vagy azt követően 

„csodálkoznak rá”.  

Ennek a problémának megoldására a különböző versenyszámok a 2016/2017. bajnoki évtől 

külön-külön megjelenő Versenykiírásait javasoltuk, ami megvalósításra került. Így a 

sportszervezeteknek adott esetben nem kellett 50-70 oldalas Versenykiírásokból bogarászniuk 

az adott bajnokságra vonatkozó információkat, elegendő csak az adott versenyszám kiírását 

átolvasni, amely terjedelmileg mintegy fele-harmada az előző verziónak. 

A negatív példák mellett sok pozitív is van, a csapatok nagyobb része megérti és elfogadja 

azokat az elképzeléseket, amik mentén bonyolódtak a versenyek. Vannak gondolkodó, tervező, 

újító szándékú csapatvezetők is, akikkel kifejezetten jól lehet együtt dolgozni. Mostanra sikerült 

elérni, hogy már NB II-ből is az előírásoknak megfelelő módon érkeznek például az időpont 

módosításra vonatkozó kérelmek. 

Sajnos, a versenykiírás módosításával kapcsolatos felkérésre évek óta mindössze néhány 

sportszervezet reagál (2017-ben az MTK, a Lőrinc 2000 SE és az Emericus KSE). 

 

Jelentősen csökkent a hibás eredményközlők és jegyzőkönyvek száma. A VB törekszik jelezni 

az ilyen mulasztásokat a Játékvezetői Testület (JT) felé, aminek eredményeképpen 2017-ben is 

volt fegyelmi tárgyalás és eltiltás a játékvezetők között. A JT Elnökével való megállapodás 

szerint 2016-tól nagyobb hangsúlyt kapott a helyes adminisztráció is, hiszen minden lejátszott 

mérkőzésről az egyetlen hivatalos dokumentum a jegyzőkönyv, ez igazolja a sérülést, az 

eredményt, ez adhat alapot óvásra, stb. 

 

A VB együttműködése a Játékvezetői Testülettel és a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottsággal 

megfelelő, rendszeres az egyeztetés és a kommunikáció, kiváló a munkakapcsolat. Ugyanez 

elmondható az Ifjúsági és Utánpótlás Bizottsággal való munkakapcsolatról is. Ha bármelyik 

félnek problémája van, arra a másik 1 napon belül biztosan válaszol, konstruktívan keressük a 

megoldást, a bizottságok elnökeivel nagyon jól lehet együtt dolgozni. 

 

Budapest, 2017. április 19. 

 Mezei Zoltán sk. 

 Versenybizottság Elnöke 

 Magyar Röplabda Szövetség 


