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Erős Klubok –
Erős Szövetség

Az állami támogatás 

növelése vagy TAO

Felnőtt Európa-

bajnokság 

rendezése 

2019-ben vagy 

2021-ben!

Részesedtünk a televíziós 

jogdíjakból!

Nevelési 

költségtérítés 

bevezetése

Önkormányzatok

(polgármesterek) 

bevonása

FIVB WORLD GRAND 

PRIX

és

EB DÖNTŐ 



Rendbe tenni a múlt ügyeit,
hogy tiszta lappal induljunk…

A magáncégeknek kiszervezett szolgáltatások

felmondtuk.

A rendezvények szervezését a saját kezünkbe

vettük–felszámoltuk a veszteséget (Magyar Kupa)

Ma már kiegyensúlyozott a költségvetés.

Az állami támogatást is sikerült gyarapítani, ezért

idén növekedett a klubok támogatására fordítható

forrás.

A válogatottak programjai maradéktalanul

végrehajthatóak voltak úgy, hogy amíg 2-3 éve

még a repülőjegyek kifizetése is kérdéses volt,

addig ma már rendezett formában tudjuk

biztosítani játékosaink felkészülését.



Médiastratégia,
hogy a sportág bekerüljön a köztudatba

Zajlanak a rendszeres közvetítések a

közszolgálati M4Sport csatornán

Előkészítettük az újabb szerződést az MTVA-val,

ahol először kiharcoltuk a jogdíjfizetést, most

pedig emelkedést értünk el. Ezáltal értéket

sikerült adnunk a röplabdázásnak.

Új, elismert szakember tölti be januártól a

sajtófőnöki tisztséget.

Piaci bevételek

A női válogatott munkáját ezüst

fokozatú támogató segíti ezentúl.

Újabb megállapodások vannak

előkészítés alatt, amelyek mértéke

az eddigieknél is jelentősebb.



Professzionalizálni kell a sportágat,

közben elismerni az utánpótlásban

dolgozókat…

A következő versenykiírásban olyan elemek

szerepelnek (a mérkőzések rögzítése,

statisztika készítése) amelyek rég várattak

magukra, és amelyek által a szakemberek

számára az elemzés, a külvilágnak az

eredmények követése válik egyszerűbbé.

Emellett kidolgoztuk és bevezettük a nevelési

költségtérítés rendszerét, ami által a nevelő

klubok kiszolgáltatottsága csökken,

elismerésük nő.

Megállapodást kötöttünk a Magyar Diáksport

Szövetséggel, melynek keretében alternatív

iskolai kerettantervet dolgozunk ki és 1000

testnevelő akkreditált továbbképzését

bonyolítjuk le.



70 év nagy idő. Legyünk büszkék, hisz a sportág

nemzetközi szervezetének alapítói vagyunk.

Itt vannak Önök között sokan, akik nagy sikerek

letéteményesei voltak és itt vannak sokan, akik sokat

dolgoztak, de már nem lehettek igazán nagy sikerek

részesei.

Végül itt vagyunk néhányan, akik magunkra vállaltuk

azt a feladatot, hogy ismét felemeljük ezt a gyönyörű

sportágat itthon és a világban egyaránt.

Vannak vitáink, de már vannak sikereink is. Stabilabb

a gazdálkodás, fejlődik a női szakág, új lendületet fog

kapni egy új, ambíciózus elnökkel a strand szakágunk.

Egyértelmű esélyünk van már 2019-ben is felnőtt EB-t

rendezni és számunkra is nagy lehetőség a 2024-es

Budapesti Olimpia megrendezésének lehetősége.

Már vannak erős klubjaink, a szövetség pedig nagy

lépésre készül, mert hiszünk a következő 70 évben, a

sportág nagyszerűségében és abban, hogy lehet ezt

jobban is csinálni, mint amit az elmúlt egy-két évtized

mutatott.



A jövő útja,

hogy tovább fejlődhessünk együtt…

A következő nagy lépés a TAO kedvezményezetti rendszerbe való

bekerülés lehet. Elődeink nagy lehetőséget szalasztottak el a

program indulásakor, melyben nem sikerült rögtön az elején részt

vennünk. A mi dolgunk nehezebb – egy működő rendszerhez kell

csatlakoznunk. Sok-sok tárgyalás van mögöttem, azt hiszem

megalapozottan bízom a sikerben.

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy közösen éljük meg a Magyar

Röplabdázás felemelkedését. Ma este együtt emlékezzünk a múltra,

és tekintsünk úgy a jövőbe, hogy bízunk az elvégzett munkában és

tudjuk azt, hogy nagy lehetőség előtt állunk.

Az újabb EB döntő szereplés, a Világkupán való részvétel 

mutatja, hogy a sportág megérdemli az odafigyelést. 

Kívánom, hogy 

érezzék jól 

magukat ma este!


