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Föti.tkár1 beszámoló

A Magyar Rögb1 állapota J-992 év elején:
- válogatott
A válogatott edzöje §alava Koznenkó a. csapat föleg a Zöld Sólymok
R.K.és a llget §E.Játékosalra épül.Nincsenek rendg ere§ edzések;
& Játékoeok kízárólaga klubokban készülnek.Nem készül programl
nivel az ellenfele$ ée az.ry"gÍ"k btány" ezt nen tesz1 lehetövé.
A nagyar rögbi ismeretlensége akatiályo'?,%a a,% elökészítést.
Níncs vá1o6atott felszerelést
- kluboki

Lz országban 12 klub nüködlk két osztálybarr,ez kb.6oo föt jelent.
h 2o éven aluliak száma kb.25o fő.Bgy klub rendelkez|x önárló
pátyával /trrd/ra többlek bér].ik art.A, ceapatok felszerelése ng[
egységes. -,

fegyeln1 ügyekr

§ínos fegyelni szabáLyzat; a hatáskört an elnökség gyakorolja -
, föként a kiállított játékosokkal szemben,

-saabályokl
A játék alapJa a régí ezabálykönlrv-nelynek kiiszöbön álló Eeg-
változásáról níncs tudonása a szövetségnek.
- §zponu o rá1 ás-n4rke t1 ngr

, 1 szövetsé8 niiködésének alapJa az Energovill RT,által nyujtott
, 1ehetösé6ek/ 1roda, telefon, telefax, fén}rmásoló haszná}at / .

i §g:yéb támogató nics- genk1 sen 1át üuletot a. magyar rögbtben.
A §zponzorok felkutatásával a fötitkár foglalkozik -időszako§all.
Gyenge a, saJtó kapcsolat -nincs folyarnatos táJékoztatás..

i A TV-s megJelenés a nullával egyenlö.Nincs 1skolai propagand,a.
tervezés:

A szövetség vezetése maximum 6 hónapra t'lát elöre ''ég ez vala-
nint agyenge adnlni sztrác!ő csökkentí a hatékonyságot.
-t19l[z€tközl kaposolatokr

-_FrRAt a kapceúlat gyenge9ReIII veszünk résztr.a versenyrend,§zer-
benrnincs kontaktus a vezetésgel.
;I4Fni a belépésen klvtil nem történt kapcso}at felvételrnon
veszünk részt a versenyrendszerben és munkábaíl.
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- nás országokl

Az egyetlen orst.ág aklnek veaetöivel valamllyen kapceolat van
Ausz@!,a./az osztrdk saövetség kéoöbb alakuf trnint ama6yar/
- birókl

Abiirókat a killönbözö klubok adják 'éo a fötttkár koordlnál;a kii]._
de té süket. Sino e §re]ffeze tiik.
- pénuügyek;

e fötltkár vezeti. a naplófökönyvet.Nem készül nérleg és ad.óbeva].-
lás §emoA§agyon nem haladja neg a klubok által befízetett tagdí._
Jat,/kb. 6o e Ttl.
* adminisztráció:
Psy §i zetett alka}mazo tt -a f öti tkár-tto}gozl,k f öál}ásban; ra j ta
klivü1 tslnökség tagjai vállalnak 1dönként feladatokat.

edzöképzéslbiróképrzés: Nincs §uervezett foma.
trirákl

Magyarorsaág nég nincs '|felfedezve''|r,ninc,§ hfu a bejövö turáról.
Kíifelé is csak egy o§apat készl7L/X,S.R.K.f.

A magyar rögb1 állapota 1,992 év vógén

1.váloggtott
Aválogatottnak ÚJ edzöje van a nagyar nenzetlségtl ,,de nonániában
élö §averosák Istvdn. La ő szenilélye jelentétt negoldáat az elöaö
kapítárynél felnerült nyelvi és enberl- problénákra.
A válogatott keret kíalakultrkét nagy klubra tánagkodikl Z;S.éo
Klspest1 §lefántolx/ ae nött a vidéki klubok/TÁsB,GANIF,ürd/ §zerepe
,ez elisnerése aq ott folyó mrrnkának.

Hárou nérközést játszott a asapat

Magyarország - Ausztíi.a
279

Magyarore ág - ü}traJna
g76

Aug tria - Magyarország /1 EB !
z,,-5

-./ -
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Mtnt 1áthaüó csak egyrde sútyos vereség következett berde errnek
a nérközésnek tapasztalat szerzés volt a célja rés az uJonnan ala-
kult ükrán Szövetségnek lehetöséget adturrkra bemutatkozásra.
Fontos,hogy az elsö EB-nérközést sikeri,ilt rnegnyerni.
Ez renényt ad a további nérközésekre ebben a sorozatban.
A válogatott nég nlndlg kötcsön felszerelésekben Játszik,de e%

1egalább egységes.
A csapat a nérközések elött egy-egy hét edzötáboron ve§l' réazt.
A fentiek temészeteeen Jócskán negnövelik a kladásokat.

A. válogatott tagJai orvos1 vizsgálaton vesznek részt,/ egy fő
kerii}.kigzüré sre/ az OSEI-bgn.

Klubokl
A.z év végén 2o klub nüködik két osztályban 22 osapattalrez kb.
1 ooo föt Jelent./2o éven alullak kb.5oo fö/.Egy klubnak van
eaJát pályáJa,a többlek berlik.A játékosok felszerelése egyeége-
sebb.
Több klubnak van nenzetközL kapcsolata,ellenben rítka a konoly
aponuor.Konoly $ond az orvosok hiánya rrlnd edzésekenrnind
nérközéseken

tr'e&rel l ü8yek:Nincs váLiozás.megkezdödlk a Fegyelm1 Szabályzat
-elökészl tése.

Szabályokr

Ősztö1 a c§apatok az átOol gozott és kladoát uj mbályok g erlnt
játozanak.A tapasztalatok összegzése a baJnokság befeJezése után
199}_ban várhat6.

§zponzo rá1 ás-narke t1 ngr

A tánogatók év végére jelentkeztek ,add1 g az OT§H és Lz Energovlll
nyuJ tottak szánüttevö segitséget/-Tagd1 j

-Edzötábor
-pénz
-program stb.

MáS. ügynökség 1p fog}alkozik a suponzorok kereséséve} -üzle ti
alapon.Klalakult és a|?, év násodík felében kife Jezetten jó az
98yütt nüködés p Nemzetl Sporttal.A lelesport összefoglalób t
készlt az osztrákok elleni gyözelemröl és a kupa döntöröI.
Megkezdödnek a munkálatok a Diákolirrpia1 részvéte} klalakitásán.



Tervezé s;

A k].ubok uozglsterét cslikkentve slkerül egy fegyelmezettebb,ter_
vezhetöbb baJnoki és kupa rendszert kla}akitanl.SikerÜl e}késai-

teni és klaüni a versenynaptárt.
Elkészül a Szövetsé8 Hosszutávu Fe}lesz tési Terve és annak Közép_

és Rövídtávu kivonatalrne}y 2o1o-1g határo?,za ú,eg a tennivalókat,
Elkészü1 a Költséryetés tervezett és az Edzötábori és válogatott
pro8ram.

Nemzetböz1 kapcsolatok:

FIRAI a briisszell kongresszu§on mgy siker,ho8y Ausztrlával,
Horvátoro ággal és §zlovénlával együtt sikerül kívívni a% el_

isnerést a közögen klalakltott és benyujtott BB - versenyrend-

szerrelrennek köszönhetö részvételiink ebben a §zezonbgn,

síkeritlt §zemélyes kapcsolatokat kléplten1 a szövetség vezeté_

sével.
1RFB: a blstol1 kongres§zu§on nen c§ak a VB_részvéte1t/ez pld,
Ausztrlának nem slkerült,/,hanem renilezést is sikerÜlt kl}rarcoln1.

A vilászervezet ] ftitltkára 199}-ban hazánkba látogat,
JÓk a sr enélyes kontaktusok.
Más onsságok:Jók rl kapcoolatok Ausatriával,Horvátországgal,
Szlovén1 ával, Csehors zággalés llkrajnával,
A |lnagyokr|közül An6lta és Franclaország komoly partnereink.
JÓ a saenélyes vi§E ony §védországgal és lzraellel.
Németországga\ 1991-ban nérközést játszunk ennek során készü-

lünk a kapcsolatok bövitésére.
Blrók: Megalakult a Játékvezetöi íestületrroely önáltóan szervenj-

a bírók képzéeét,kiildését és költeégeik téritését.Az év folyauán

két nagyobb és több klsebb továbbképzés vo]-t,

Pénzügyek:Az év végétg slkerült rendezni a?, adóbevallásokat,
de nem slkerült könyve}öt szetezrr1l.Nött a pénzügy1 fegyelem,

Adninj- sztrácló l
A fötltkár nellett & szövetségi kap1 tány/tétállásnan/és mellék-
foglalkozásu géptrónö végzik a feladatokat.§ok szervezésÍ fela-
ilatot üzlet1 alapon _sikerül átadnl /ezek föleg a válogatott
uérkőzésével kapc solato sak/
Edzöképzé s;
Elkéazü1 a középfoku edzö1 tanfolyam anyaga.A,z edzÖkéPzés 1995-

ban 1ndul alapfokon.
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Blrókép# sl
A JT végzt ninösltéssel egybekötve.
Turárl
A Blue Bor lOxtord/ mlnt elsörma8yerorszápn turázó angol klub
konoly hlrverés nellett érkezik hazánkba és a Z. S. t992 tavaszán nint
elsÖ hlvatalos turán résztvevö csapat viszonoz%a a J.átogatást.
Ezután sorbanérkeznek csapatok Franclaore ágból, §váJcból, gtb.

L99' nagy ||roham'| várható.
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MAGYAR RÖGBI
szöversÉc

1992.évi költségvetési etőirányzat és végrehajtása

Bevéte1

a l Tagdij akrbefizetések
I

b/MRK nevezési dij
baj n. dij
pártolÓ tagdíj

c f Szponzor i bef izetések
d/Reklám, hirdetések

e/otsH támogatás

f/kürföldi szövetségek támogatásai

g lEqyéb

osSzeSen

Kiadás

a/ Bérköltség
egysz. mb.'
egyéb bér

b/ TB: járulék

cl Biroi díjak

d/Helyisé9 bér

el Fogyóeszközök
t/setfördi kiküldetések
q/ Külföldi kikü}detések

hl Nyomtatvá.y, írodaszer

i/ Fénymásolási költség

) / Szállitási költség

kl Posta, telefon
Ll Hirlap , szakkönyv

terv tény
i g'Ft-ban

1o5
3o

18
ó
5o

15o
loo

5o

1oo

3o

1o5
ó
ól
ó
25

26o
ó

46o
ó

5

633 855

L44
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ó
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l2
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ó
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ó
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ó
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46
86

3o

L7

ó
I4

3B

13

ó

ó
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ó



_2_

m/ Reprezentáció

nl Táppénz

ol saját gk.használat

p/ SzÖvetsé9í tagdijak

q/ Bankköltségekrhitel törleszLés

r / Biztositások

s/ Vá1. mérkőzések költaé9e

L/ vál. mérkőzések felkészülései

hl Eqyéb

/ tagtlíjak ,aná1-1-ítás /

Nyitóegyenleg ? 9
sevéte} 2 633
összesen,. 6UZ
I(iadás, 56t

2o

ó

2B

2B

2o

ó

2oo

Io

ó

23

ó

139

ó

115

4

253

1oo

11o

összesen 581 1. 158

6L
855
9]-6

1.158

Zárőegyenleg:
Hltelek
követelések

Törlesztések

6I - 242

334
5

92



1-993évl gazdólkodás1 terv

Bevételek

-Tagrlí J ak rbef i zetés ek

_§zponzorátás

-oTSH

-reklántevékenység

-egyét

Kiadások

-válogatott /pn ,yB/

-Bajnoksdg ,kupa

-nnüködés

-S portág',rFe Jles ztéa

-Törlesztósek

315. OOO

1r1oo ooo

1nloo ooo

5oo ooo

2uloo ooo

összegen
'"6L5 

ooo

2 r l*oo ooo

3o ooo

L 1495 ooo

2oo ooo

5oo ooo

összesen ''r rdzl óod

1",."_"'"'": /ragaíJau/
NB I. 7x1o ooo

NB II, L9;xj ooo

pártolói 5x25 ooo

7o ooo

6o ooo

loxlooq l85.ooo
3Tr:ffi

1x5o. ooo

összesen



oTSH

-nemzetköz1 kapcsolatok 88 ooo

-Sportszabnai feladatolr 25o ooo

-Ed,zőtábori kontlngens ?L2 ooo

-Egyéb tánogatás 35o ooo
ösgzesen T;ffi6o-

Reklántevékenys6g

-Szponzorátás
válogatott

bajnokság

Kupa

loo ooo

3oo ooo

3oo ooo

összesen

5oo ooo

1,5oo ooo

3oo ooo

5oo ooo
q;ffi

Válogatott nérkózéseken

/ táblákrmezekrlabdák /

Egyéb

Nenzetí Sportalap

Vrlágrupa rendozés.
-§ZoTollcsejáték alap

-Világ Kupa KFT
ösezesen



Kíad,ások

Válogatott

_felgzerelés 2oo ooo

-biztos ítő,s 2L ooo

-ettz6tóbor 58o ooo

* pátyabdr l4o ooo

-azőLt'áarétkezés 6eo ooo

-utaz'ás 439 ooo

-egyét /mezrlabdákrbíTót t 55o ooo
,r ekl árnany%gs/", en --4triffi-

Bajnokság rl(upa

-§?.élÍlilezé9

_v€f§€rlííraptár

Müködés

-Bérek

_Bérek vonzatai

-Fütée ráram

-TelefonrfaiFlpoota

-Fogyóesz}öz

-Be].földí kíliildetés

-Küiföl(ti líikü].detés

-I rodaE zer rnyomtatvány

}o ooo

2o ooo
összesen-m-

375 ooo

2oo ooo

8o ooo

1oo ooo

2o ooo

5o ooo

1oo ooo

5o ooo



-Fénynásolás

-Szállítás

-Tiszteletdíjar

-Egyszerí negbízás

-Reprezentácíó

-Táppénz

-SaJát 8k. használat

-Szövetségi tagdíJak

-Étrezés L hozzáJárulás

Sportág feJlesztés

_Nyomtatott anyagok

-Video anyagok

-Költségtérítés

-I,abdák, stb.

Törlesztések

kölcsönök

3o ooo

30 ooo

&o ooo

2o ooo

3o ooo

É

l4o ooo

3o ooo

,2o ooo
összesen §g9'5-60

3o ooo

3o oos

9o ooo

5o ooo
ögszesen 2oo, caoo

5oo ooo



A Mag7ar Rögbi Szövetség L993 éví terve

Klubok

-

Bajnokság/ 93-94

- 8 csapatos

-.2X6 csapatos

-W4 c§apatog

-8 csapato§

JOO c§apato§

NB I.

NB II.

NB III.

kadét

díákoltnpia

Válogatott

-Iríértr6zések

EB: Szlovénia ]

Horvátország

VB: Izrael

barátságos;
]

nájus 1.

náJus 22.

nájus 3o.

Dánta szeptember

Ausztria október

L5.

5l.

9&' az EB- csoportb arr 8z első-násodtlr

következő fordulóba.

hely, a YB- ben a továbbjutás

á-#íi;iqi;,'.



-Felszerelés;

A válogatottak megkapJák

labclóit-ekétutóbbit

táslra előtrészítése.

-Etlző:

-2

a fonnanrhát, a EALBRO mezeit és a GILBEBT

szerződés keretében. Folyik a rnelegít6 és

- nár van ajánl'rr.oző Angliából.pá];yáuaüot 'kell

-orvos:

ktíroi a póeztra

Fetadatunk a folyamatos orvosi

és végrehajtása t dz OTSH álta].

1ása.

-U"ffi,

ellenőrzés tervének előtr,észítése

biztosított lehetősógek kihaszná-

Emelnl ke1l a válogatottak színvonalát, vlgyázni kell a tery,dlwezett

kut_túrált magatartás f8.
I

-Szponzorálás: l

A válogatott kiadásokat nagyobb részt §zponzori tánogetásotbót kel1

fedezni.

-Edz6képzész

Őaztől indu1 al sportoktatói tanfo].yan - ninét több embert lrel], bevon-

ni.

-Bíróuépzész

Meg ke1l isrnételni a níró1 tarrfolyanot - ígazolváryok kiadása.

;Túrák:

Növeln1 lrel! az engedélykérée1 kötotozettség botartását.

, r,,., 
jj', 

'

,,.,t
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-Adnlni§ ztráció,.

El lrell készítení az'Szervezet, és Müköilési Szabílyzat_ot és &

Cazdálkodás1 Szabályzat-otl Be kell vezetní a szánítógépes Játékos nyt

vántartást, melyet ene!őtt nódosítant kell.E§etlegesen ÚJ igazolások k

adását kell,negfonüolnJ.
Iroda felszereldsekot mod,enrizátnt kelll

-Pénzügyek:

Folyanatos könyvelés és ad,őzás ellen6rz és6t kell :bevezetn7 / havonta /
Tartatékokat kell képezn1 / nég ha nininálisat ís / abltelek törlesz-
tése utánl

-Marketíng:

Meg kell talální
i116 tánogatókat

-Tervezés:

a gzövets6g és a játék saJátosságaíhoi legjobban

llletve sportmenedzsereket.

Össze ket1 állítani a kü}önböző tervek és beszámolÓr naptárát.

Javaslat a pénzügyi zárás áthelyezése a bajnoki §zezon végére, ekkor l
het unérleget vonni, nem a baJnokság közepén.

,i *o,*tt,t ,

dacsal József
f őtit,kár



MAGYAR RÖGBT
SZOVETSEG

L992.éví költségvetési előirányzat és végrehajtása

evétel

a/ Taqdijakrbef i zetések
:

b/MRK nevezési dij
baj n. dij
pártoló tagdij

c/Szponzori befízetések
d/Reklám, hirdetések

e/orsH támogatás

f/Külfördi szövetségek támogatásai

s /Eqyén

oSszeSen

Kiadás

a/ nérköltség
- egysz. mb.
- egyéb bér

b/ TB: járulék

c/ Biroi dijak

d/Helyiség bér

e/ Fogyóeszközők
f/Belföldi kiküldetések

q/ Kü]-földi kil<üldetések

h/ Nyomtatvány, irodaszer

í/ FénymásoIási költsé9

) / Szállitási kÖltség

k/ Posta, telefon
l/ Hirlap , szakkönyv

terv tény
r e,Ft_ban

1o5
3o

18
ó
5o

15o
1oo

5o

1oo

3o

1o5
ó
ó/
ó
25

26o
a

46o

ó

399

633

I44
24

ó
62

L2

36

ó
L2

ó

3

ó

ó

27
ó

1|249

15o
}o
46

B6

3o

]-1

ó
I4

3B

I3

ó

ó

1o
ó
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139

ó

1}5

4

253

Ioo
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m/ Reprezentáció

n/ ráppénz

ol Saját gk.használat

p/ Szövetsé9i tagdijak

q/ eankköltségekrhitel törlesztés

r / Biztositások

sl váI. mérkőzések köttaége

L/ Vál. mérkőzések felkészüIései

h/ Egyéb

2o

ó

2B

2B

2o

ó

2oo

Io

ó

23

ó

oSszeSen 581 L t IZs


