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Versenybizottsági beszámoló 2019. 
 

Jelen beszámoló a Magyar Röplabda Szövetség éves rendes küldöttgyűlésére készített anyag, amely a 

Versenybizottság (VB) munkájáról szól 2019. január 1-től 2019. december 31-ig, valamint a 2020. évre szóló 

terveket is tartalmazza. 

A VB ténylegesen összesen 2 fővel dolgozik (Mezei Zoltán elnök, Koltai Csanád asszisztens). Az 

asszisztens rengeteg adminisztrációs terhet vett át az elnöktől, valamint versenybíróként irányította a 124 

csapattal működő U15 Országos Gyermek Bajnokság lebonyolítását.  

A folyamatosan fejlesztett „Back Office” rendszer nagymértékben segítette a Versenybizottság munkáját (pl. 

Versenyzési Engedélyek kiadása, Játékengedélyek kiadása stb.) 

A versenyrendszer bajnokságaira, kupáira összesen 113 különböző sportszervezet (2016-ban 59, 2017-ben 88, 

2018-ban 109) nevezett. Ez a sportszervezetek számában 2018-hoz képest 3,67 %-os, 2017-hez képest 28,41 

%-os, 2016-hoz viszonyítva 91,53 %-os növekedés! 

 

 
 

 

 A sportszervezetek versenyrendszerbe nevezett csapatainak száma is óriási növekedést mutat. 2019-ben 

935 csapat vett részt a versenyeken, ami a 2018-as 517 csapathoz képest 80,85 %-os, a 2017-es 341 

csapathoz viszonyítva 174,19 %-os, a 2016-os 218 csapathoz viszonyítva pedig 328,9 %-os (!) növekedés, 

vagyis a csapatok száma 3 év alatt csaknem 4-szeresére nőtt!!! Igaz, ebben megjelenik az először 

megrendezett U11 Országos Szupermini Bajnokság 106 csapata is. 
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A növekedés egyértelműen a sportág TAO-ba kerülésének hatására alakul így, 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, illetve e 

kettő kombinációja. A Versenybizottság meglátása szerint az így megszerezhető pénzügyi források hihetetlen 

mértékben segítik a sportszervezeteknél folyó munkát, amit kiegészíthetünk azzal a megjegyzéssel, hogy a 

sportolás körülményeiben is jelentős fejlődés tapasztalható (pl. fejlett sportszakmai eszközök beszerzése, 

kevesebb gondot okozó szállás- és utazásszervezés). A játékpályák száma is jelentősen megnőtt, és a 

mérkőzéskörülményekben is jelentős javulást értünk el ilyen rövid idő alatt is: a mérkőzéseken jó állapotú és 

megfelelő számú labdákkal játszanak és melegítenek, jó minőségű sportöltözéket viselnek a sportolók, javultak a 

hálók, a pályák megvilágítása, összességében a játékkörülményekben jelentős előrelépés figyelhető meg, és 

egyre több sportszervezet részéről jelenik meg az igényesség, ami az évekkel ezelőtti „jól van az úgy” 

szemléletet fokozatosan kiszorítja. 

A bajnokságok lebonyolítási rendszerének változásai és a jelentős csapatszám-emelkedés, valamint az új 

versenyszámok (pl. U11 Országos Szupermini Bajnokság, U10 „Manó” Kupa) miatt ebben az évben 5907 

(2016-ban 1972, 2017-ben 1903, 2018-ban 2615) mérkőzés került lebonyolításra. Ez az előző évhez viszonyítva 

közelítőleg 125,89 %-os növekedés, vagyis a mérkőzésszám több, mint kétszeresére nőtt egy év alatt. 
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A „Back Office” rendszer nagymértékben segíti az időpontok kiírását, az eredmények beérkezését és 

ellenőrzését, a jegyzőkönyvek beérkezését és ellenőrzését, az adatfelviteleket, a különböző változtatási 

kérelmeket, az értesítési protokollokat és egyéb előforduló eseteket figyelembe véve közel 40000 dokumentum 

feldolgozását (érkeztetés, archiválás). A beérkezett jegyzőkönyvek mindegyikét érkeztetést követően 

beszkenneljük, az összes papír alapú 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. 

A határidők betartása és a versenykiírásoknak megfelelő mérkőzésrendezési fegyelem, valamint az 

adminisztrációs kötöttségek betartása megszilárdult, és most már kijelenthető, hogy a „Back Office” rendszeren 

keresztüli adatáramlásnak köszönhetően a Versenyzési és Játékengedélyeket kísérő anomáliák megszűntek, míg 

véleményem szerint a korábbi, manuálisan kiállított Versenyzési és Játékengedélyek ideje lejárt, hiszen pusztán a 

számuk olyan nagy, hogy kezelhetetlenné tenné a pontos adminisztrációt, még több, kifejezetten ezzel 

foglalkozó munkatárs esetén is. 

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-ről 

2017-re 6167-re, 2018-ban 9751-re, míg 2019-ben 10860 volt a kiadott versenyzési engedélyek száma!!  
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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 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 és 

az utánpótlás korosztályú csapatok nagy részétől is az előírásoknak megfelelő módon érkeznek például az 

időpont módosításra vonatkozó kérelmek. 

 

A VB együttműködése 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. 
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Tervek a 2020. évre: 

 

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. 

 Lehetőleg minimalizáljuk a Bizottságon átáramló papírmennyiséget, aminek egyetlen járható útja a digitális 

tárolás és kommunikáció. Biztató jelek vannak a Játékengedélyek, a Sportorvosi Engedélyek, nevezési 

dokumentáció, játékpálya felmérési jegyzőkönyvek, Mérkőzés ellenőrzési és Szövetségi Ellenőri jelentések 

kizárólag digitális kiállítására, tárolására. 

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.  

 

Budapest, 2020. május 28. 

 Mezei Zoltán sk. 

 Versenybizottság Elnöke 

 Magyar Röplabda Szövetség 
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