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Bevezetés
Az 1946-ben alapított Magyar Röplabda Szövetség Magyarországon működő, a röplabda és a
strandröplabda, illetve a fogyatékkal élők röplabda sportjának (ülőröplabda) irányítására,
feladatainak ellátására létrehozott, a röplabda, a strandröplabda és az ülőröplabda
sportágakban sporttevékenységet folytató sportszervezetekre és magánszemélyekre épülő,
munkájukat összehangoló, segítő és támogató, önkormányzati elven működő, közhasznú
szervezetként tevékenykedő civil szervezet, országos sportági szakszövetség.
A Szakszövetség fejleszti és ápolja kapcsolatait a nemzetközi röplabdaélet irányítóival, melyek mindegyikének alapító tagja volt - az FIVB-vel (Nemzetközi Röplabda Szövetség), a
CEV-vel (Európai Röplabda Konföderáció), és a MEVZA-val (Közép Európai Területi
Röplabda Szövetség), részt vesz tevékenységükben, együttműködik a magyar nemzeti
sportirányítás meghatározó szerveivel, az EMMI Sportszakállamtitkárságával, a Magyar
Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Diáksport Szövetséggel, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal,
továbbá az egyes nemzeti röplabda szövetségekkel és egyéb sportszervezetekkel.
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1

A Magyar Röplabda Szövetség szervezetének bemutatása

1.1 A szövetség felépítése
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Szakszövetség közgyűlése;
Szakszövetség elnöksége;
Szakszövetség ügyvezetősége;
Szakszövetség Ellenőrző Testülete;
MRSZ Iroda
Szakbizottságok;
Szakmai Kollégium
MRSZ TAO Iroda (tervezet)

1.1.1 Tagszervezetek száma (2016.december 31-i állapot szerint)
Tagszervezetek típusai
Gazdasági társasági formában működő
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Egyesületi formában működő

85

Intézményi formában működő

1

Alapítvány

3

Tulajdonosi testület

1

Összesen

97

Strandröplabda szakosztállyal is rendelkezik

33

Úlőröplabda szakosztállyal is rendelkezik
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Jelenleg 33 strandröplabda klub versenyzői vannak regisztrálva a szövetség rendszerében.
Létezik néhány strandröplabda egyesület, amelyek kizárólag strandröplabda szakosztállyal
működnek, de egyre több nagy múlttal rendelkező sportegyesület is létre hozta a
strandröplabda szakosztályát.
Az ülőröplabda szakág versenyrendszerében 8 klub vesz részt, melyek egy része önálló, de
szakosztályi modell is működik. Ezen versenyrendszer üzemeltetése egyedi jellegű, kevés
országban üzemel bajnoki szinten az ülőröplabda, általában a válogatottak összetartásaira
koncentrálódik a sportág versenyrendszere.

1.2 Operatív irányítás
1.2.1 A Sportszövetség szervezeti struktúrája
1. Számú melléklet
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1.2.2 A Sportszövetség pénzügyi stabilitása
2016. évi pénzügyi adatok alapján:
adatok eFt-ban
Bevételek
Összeg
állami
466 000
szponzorációs
21 300
önkormányzati
1 174
saját
88 781
egyéb
33 450

ÖSSZESEN

610 705

Kiadások
működési kiadások
1. dologi
2. adminisztratív személyi
3. szakmai személyi
sportszakmai
1. versenyeztetés
2. felkészülés
3. sporteszköz, felszerelés
4. képzés
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban
Összeg
345 110
270 445
51 000
23 665
265 595
141 845
95 000
25 750
3 000
610 705

1.2.3 A Sportszövetséggel együttműködő partnerek
szponzorációk, támogatók (nem állami)
Névadó szponzori, kiemelt támogatói együttműködés a Szakszövetség jelenlegi partnerségei
között nem található, de szállítói, szolgáltató és kisebb összegű szponzorációs
együttműködésekkel rendelkezik, mely a 1.2.2. pontban részletezett pénzügyi adatokban is
látható.
Jelenlegi partnereink:
MKB Bank Zrt., Stadler Trains Magyarország Kft., UFS Group Pénzügyi Tervező Kft.,
Graboplast Zrt., Tactic Kft., Eurostar Kft., Vasi Energie Kft (Sport36 – Zeus), Hunair
Repülőjegyértékesítő Kft., Best Volleypress Kft., Serlegmester Kft., MTVA Zrt
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Szakágak
1.2.4 Szakágak felépítése, elhelyezkedése a rendszerben
Teremröplabda
A Szakszövetség rendszerében legfejlettebb szinten lévő, legkiterjedtebb versenyrendszerrel
rendelkezik. A legkisebb gyerekektől a szenior korosztályig bezárólag létező aktivitás
észlelhető, az óvodai zsinórlabda bajnokságok megszervezésétől az öregfiúk válogatott
nemzetközi szereplésének támogatásáig. A versenyrendszer látvány-csapatsportági része a
felnőtt férfi és női Nemzeti Bajnokság I. osztálya, melyben több, nemzetközi porondon is
eredményes klub is szerepel. A Grassroots jelleg a 13 év alattiak versenyzésében érhető tetten,
ahol a komoly vetélkedés helyett a sportélmény megszerzése az elsődleges cél. A Nemzeti
Válogatottak üzemeltetése a Szakszövetség kizárólagos privilégiuma.
Célkitűzés: Teljes sportági felépítés versenyrendszerének területi szintű szervezése, utánpótlás
mennyiségi és minőségi növekmény elérése, valamint professzionális szintű bajnokság
szervezése a legmagasabb osztályban. A válogatottak nemzetközi eredményeinek
stabilizálása, a világ és kontinens viadalokon való eredményesség növelése.
Strandröplabda
Az FIVB Alapszabálya országonként egy röplabda szövetséget ismer el, ezért a
strandröplabda, mint önálló olimpiai sportág a Magyar Röplabda Szövetség égisze alatt
működik. Az MRSZ az egyetlen olyan, a CEV és az FIVB által elismert felelős szervezet,
amely szervezi és irányítja, továbbá fejleszti és szabályozza a strandröplabda sportot. A
magyar bajnoki versenyrendszer, az utánpótlás fejlesztése, valamint a válogatott sportolók
részbeni támogatása a legfontosabb feladat.
Célkitűzés: Önálló testületi felépítés, önálló támogatási háttér, a hazai versenyrendszer
felépítésén túl nemzetközi tornarendezés állandósítása. Válogatott szinten a korosztályos
versenyzők támogatásával nemzetközi eredmények elérése, ütőképes párosok versenyeztetése.
Ülőröplabda
Az ülőröplabda szakág bajnoki és kupaversenyrendszere a Magyar Paralimpiai Bizottsággal
együttműködésben, a Szakszövetség égisze alatt működik. A válogatottak versenyeztetési
feltételeinek megteremtésével a nemzetközi eredményesség elősegítése a legfontosabb
feladat.
Célkitűzés: Részben önálló testületi felépítés, Paralimpiai kvalifikáció megszerzése
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1.3 Bizottságok
1.3.1 Szakbizottságok
A Szakszövetség elnöksége tevékenysége segítése céljából szakbizottságokat hozhat létre,
melyek a döntések legfontosabb előkészítő, és sok esetben végrehajtó szervei. Munkájukat az
összehangoltság kell, hogy jellemezze. Jelenleg valamennyi bizottság teljes állománnyal
üzemel, és feladatát magas szinten képes ellátni.
A Szakszövetség állandó Szakbizottságai a következők:





Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság (elnök: László Éva)
Etikai és Fegyelmi Bizottság (elnök: dr. Koszoru István)
Versenybizottság (elnök: Mezei Zoltán)
Játékvezető Testület (elnök: Herpai László)






Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság (elnök: Szabados István)
Strand- és Szabadidős röplabda Bizottság (elnök: dr. Bánki Ágnes)
Jogi Bizottság (elnök: dr. Kovács Előd)
Fogyatékkal Élők Röplabda Bizottsága (elnök: Lóczi János)

A Szakszövetség ad- hoc, illetve tervezett Szakbizottságai, albizottságai a következők:


Marketing és Kommunikációs ad- hoc Bizottság



Fejlesztési és Képzési Albizottság



Sportegészségügyi Albizottság



Sportolói Albizottság

1.3.2 Szakmai Kollégium
A Szakszövetség alapszabályának értelmében az elnökség tevékenysége segítése céljából
Szakmai Kollégiumot hozhat létre. A Szakmai Kollégium feladatait és hatáskörét a
Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata, részletes szabályait az elnök által
jóváhagyott saját működési szabályzata határozza meg.
Jelenleg az MRSZ Szakmai Kollégiuma az alábbi felépítésben dolgozik:
1. SZK vezetője (Németh Lajos, elnökségi tag)
2. MRSZ főtitkára (Ludvig Zsolt)
3. Héraklész és Sport XXI program szakmai vezetője
4. Versenybizottság vezetője, akadályoztatása esetén az általa kijelölt, megbízott VB tag
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5. Strand- és Szabadidős Röplabda Bizottság vezetője akadályoztatása esetén az általa
kijelölt, megbízott SSZRB tag
6. Ifjúsági- és Utánpótlás Bizottság vezetője, akadályoztatása esetén az általa kijelölt,
megbízott IUB tag
Állandó meghívottak:


A válogatott keretek vezető edzői



Mesteredzők: Kotsis Attiláné, Beregszászy Szabolcs, Garamvölgyi Mátyás



Sport XXI referensek

Terv: A Szakmai Kollégium égisze alatt a teljes szakmai működés megvalósítása szervezeti
szinten, melyhez a Testület mellé operatív személyek rendelése elengedhetetlen.
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2

Programterv

2.1 Helyzetelemzés
A sportág népszerűsége töretlenül növekszik. Jelenleg közel 500 millióan űzik világszerte. A
legutóbbi Olimpián a röplabdázás mérkőzéseit több mint 2 millió néző látta a helyszíneken. A
röplabdázás európai szárnyalása is töretlen. Nem ritka, hogy Lengyelországban, Szerbiában,
Oroszországban, Olaszországban 10 ezernél is több néző foglal helyet a sportcsarnokokban
egy- egy Bajnokok Ligája mérkőzésen, vagy akár hazai kupadöntőkön, bajnoki
mérkőzéseken.
Strandröplabda:
Folyamatosan fejlődik. Amióta a strandröplabda jelen van az olimpia műsorán, a kandidáló
országok a sportágunknak kiemelt szerepet szánva, a strandröplabdát helyezik előtérbe. Ez is
jól mutatatja, menyire népszerű ez a sportág.
2.1.1 Adminisztráció
A kiemelt állami támogatás érkezése előtt komoly humánerőforrás hiánnyal küszködött a
szövetség. A 2013-as támogatási évtől lehetőségünk volt a humánerőforrás fejlesztésére és
meg tudjuk tartani a munkatársakat. A fejlesztésnek kiemelt jelentősége volt a „gondos” és
körültekintő gazdálkodás, a válogatottak menedzselése, illetve a klubok felmerülő egyéb
problémáinak és kérdéseinek „szolgáltató központ”-ként történő megoldása terén
A jelenlegi helyzet alapján 2016-ban a szövetség meglévő humánerőforrása:
Főállású alkalmazottak száma: 12 fő (mellékállás 11 fő)
Magyar Röplabda Szövetség
Kialakított illetve tervezett betöltendő posztok
Főtitkár (főállás)

Gazdasági-adminisztratív vezető (főállás)

Ludvig Zsolt

Verzárné Liszt Katalin

Szervezetfejlesztési projekt keretében

Szervezetfejlesztési projekt keretében

Teremröplabda referens

Strand-, és szabadidő röplabda referens (megbízás)

(mellékállás-megbízás)

Pócs Róbert

Oláh Balázs

Strandröplabda projekt keretében

Szervezetfejlesztési projekt keretében
Technikai igazgató (főállás)

Sajtófőnök (megbízás)

Hoboth Sándor

Varga Péter

Szervezetfejlesztési projekt keretében
Sportszervezési igazgató (főállás)

Online szerkesztő, kommunikációs munkatárs (főállás)

Nagy Kornél

Karádi Zoltán

Szervezetfejlesztési projekt keretében

Szervezetfejlesztési projekt keretében
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Titkársági asszisztens (főállás)

Támogatási referens (főállás)

Juhász Emese

Bátkai-Katona Ágnes
Műhelytámogatások projekt keretében

Technikai vezető női-férfi, utánpótlás válogatottak
(főállás)

Fogyatékkal élők röplabda referense
Raska Gyula

Inczeffy Zsombor

Fogyatékkal élők projektjének elszámolásában

Nemzeti válogatottak projekt keretében
Vollé!2020 – Röpsuli program vezető Központi utánpótlás
projekt keretében

Belső könyvelő (megbízás)
Lázár Viktor
Szervezetfejlesztési projekt keretében

Jogi képviselő (megbízás)

Versenybizottság vezető (megbízás)

dr. Kersch Ferenc

Mezei Zoltán

Szervezetfejlesztési projekt keretében

Szervezetfejlesztési projekt keretében

Vollé!2020 – Röpsuli program szakmai vezető (megbízás)

Vollé!2020 – Röpsuli program szervező (megbízás)

Hiervarter Ákos

Szombathelyi Zsófia

Központi utánpótlás projekt keretében

Központi utánpótlás projekt keretében

Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság vezető (megbízás)

Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság vezető (főállás)

Szabados István

László Éva

Központi utánpótlás projekt keretében
Szertáros-raktáros – műszaki felügyelő (főállás alapján)

Gazdasági asszisztens /Támogatási asszisztens (főállás)

Barnucz Tibor

Asszonyi Ildikó

Központi játékvezetői rendszer –
pénzügyi asszisztens (megbízás)

Utánpótlás Programok - asszisztens (főállás)
Sárközi Bence

Bátkai Dénes
Szervezetfejlesztési projekt keretében
Szakmai Igazgató (főállás)

Sales és Marketing munkatárs (mellékállás)
Szervezetfejlesztési projekt keretében

2.1.2 Sportinfrastruktúra
Teremröplabda:
A Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszerében használt létesítmények műszakitechnológiai helyzete a teljes spektrum alsó harmadában is nagy szórást mutat. Bizonyos
csapatok mások által irigyelt termeit, csarnokait csak nagy jóindulattal lehet a nemzetközi
szabályoknak megfelelőnek nyilvánítani. Azon csarnokok, melyek a nemzetközi porond
legalább minimumát elérik, a sportszervezetek számára legtöbb esetben megfizethetetlenek.
Így a csapatok zöme, olyan csarnokokban játssza a mérkőzéseket, amelyben nem megfelelő a
méret, a megvilágítás erőssége, a felszereltség, a kiszolgáló infrastruktúra (öltöző, zuhanyzó,
WC, stb.).
A fizetendő díj mértéke 2.000 és 12.500 Ft között mozog, átlagosan 6.000 Ft.
Strandröplabda:
Alap infrastruktúrával valamennyi strandröplabda pálya rendelkezik (pályafelszerelés,
labdafogó háló, öltözők, mosdók). Egyik legnagyobb probléma a világítás hiánya, emiatt a
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pályákat csak a legnagyobb nyári hőségben, illetve sötétedés miatt korlátozott ideig lehet
használni. Az időjárás viszontagságainak nagyon ki vannak szolgáltatva!
A pályabérleti díj 2.000-6.000 Ft,-/ óra között mozog.
Azokon a helyszíneken, ahol zárt, fizetős strandokon, uszodakertekben találhatóak a pályák, a
pályabérlethez hozzáadódik még a belépő díja, ami nagyon változó lehet.
Sportinfrastruktúra tulajdonosi szerkezete:
Teremröplabda:
Sajnos azt kell megállapítanunk, hogy a Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszerének
minden szintjén a sportszervezetek gyakorlatilag bérlői viszonyban vannak a
sportlétesítmények tulajdonosaival.
Strandröplabda:
A hazai strandröplabdázás infrastruktúrája lényegesen elmarad a környező országokétól. Azt
mára elérte a hazai strandröplabdázás, hogy a tavaink mellett és a nagyobb strandokon
strandröplabdázásra alkalmas homokos területeket alakítottak ki, ugyanakkor kevés az olyan
helyszín, melyen kiemelkedő - akár hazai profi, esetleg nemzetközi - versenyeket lehet
rendezni. Ehhez ugyanis elengedhetetlen az olyan létesítmény, ahol van egy centerpálya
legalább ezer főt befogadó lelátóval, továbbá még 4-5 db nemzetközi méretű kifutóval
rendelkező pálya a selejtezők, illetve a bemelegítések lebonyolításához.
Nyolc-tíz azon helyszínek, települések száma, ahol professzionális verseny rendezésére
alkalmas a helyszín. (min. 4 pálya, lelátó, megfelelő méretű kifutók, minőségi homok,
infrastruktúra, kiszolgáló helyiségek, stb.), a strandröplabda pályák nem mind alkalmasak
magas szintű versenyre. A magyar szabályoknak megfelelő pályák (kisebb kifutók,
alacsonyabb homokmélység és minőség) száma kb. 100-120 közé tehető. Jelenleg Budapesten
üzemel egy darab fedett strandsport létesítmény, ideiglenes jelleggel, de nem mindenben felel
meg a szabályoknak, továbbá nem is e célra lett építve.
A strandröplabda pályák tulajdonosa, bérlője, vagy üzemeltetője nem az MRSZ, és nem is a
létesítményt használó sportszervezet. Strandröplabda pályákat elsősorban magán, ill.
önkormányzati tulajdonban lévő strandokon létesítettek. Ezeket a pályákat a versenyek
szervezői és a játékosok, - a pályabérleti díj mellett -, többnyire kedvezményes belépővel
vehetik igénybe.
2.1.3 Szakemberállomány
Az MRSZ nyilvántartása szerint ma 332 fő sportszakember tevékenykedik a sportágban,
melyek végzettség, nemek és életkor szerinti eloszlását az alábbi grafikonok szemléltetik.
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Szakemberek megoszlása végzettség szerint
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2.1.4 Versenyrendszerek bemutatása
Hivatásos / Vegyes / Amatőr:
A Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszere jelenleg vegyes rendszerű, az érvényben
lévő Versenykiírás alapján.
Felnőtt / Felnőtt alatti utánpótlás korosztályokban szervezett országos bajnokságok szerint:








Országos Mini Kupa – 3 korosztály
o Manó 2-2 elleni játék (U10)
o Szupermini: 3-3 elleni játék (U11)
o Mini: 4-4 elleni játék (U13) – amatőr sportolók
U13 Országos Mini Bajnokság – igazolt sportolók
U15 Tatár Mihály /fiú/ és Dr. Kotsis Attiláné /leány/ Országos Gyermek Bajnokság
(OGYB)
U17 Buzek László /fiú/ és Szalayné Sebők Éva /leány/ Országos Serdülő Bajnokság
(OSB)
U19 Dr. Tarnawa Ferdinánd /fiú/ és Torma Ágnes /leány/ Országos Ifjúsági Bajnokság
(OIB)
U21 Férfi és Női junior Nemzeti Bajnokság II. osztály
U21 Férfi és Női junior Nemzeti Bajnokság I. osztály
Férfi és Női Teremröplabda Nemzeti Bajnokság II. osztály (NBII)
Férfi és Női Teremröplabda Magyar Kupa (MK)
Férfi és Női Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. osztály (NBI)







Strandröplabda U14 Országos Utánpótlás Kupa
Strandröplabda U16 Országos Utánpótlás Kupa
Strandröplabda U18 Országos Utánpótlás Kupa
Strandröplabda U20 Országos Utánpótlás Kupa
Strandröplabda Magyar Bajnokság (SR OB)




Ülőröplabda Magyar Bajnokság
Ülőröplabda Magyar Kupa






2.1.4.1 A felnőtt és szenior versenyrendszer bemutatása
A röplabdázásnak évek óta kialakult, az egész országra kiterjedő versenyrendszere van, amely
valamennyi korcsoportnak (korosztálynak) folyamatos versenyzési lehetőséget biztosít.
Sportágunk jelenlegi helyzete híven tükrözi az elmúlt években végbement társadalmi,
gazdasági és sportirányítási változásokat. Megszűntek a nagy egyesületek, napjainkban
leginkább az egyszakosztályos-modell jellemzi sportágunkat. A megyei egyesületi és játékos
létszám azt mutatja, hogy az ország néhány megyéjében kiugróan alacsony, néhány megye
esetében az átlagot meghaladó a röplabdázás jelenléte. Ez azonban nem mutatja azt, hogy a
játékosok átlagéletkora, a területi bajnokságok színvonala nem kedvező, ami azt jelenti, hogy
az utánpótlás nevelés terén fontos feladataink vannak.
A Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszerében a szenior versenyeztetés nem szerepel

13

A felnőtt versenyrendszer felépítése:
Teremröplabda:
A Nemzeti Bajnokság nemenként két osztályban (NB I és NB II) zajlik, emellett a Magyar
Kupa versenyei is zajlanak nemenkénti bontásban.
A Nemzeti Bajnokság I. osztályában mind a két nemben a lebonyolítás két szakaszos. Az
alapszakaszban oda-visszavágó rendszerben minden csapat minden csapattal kétszer
találkozik (hazai és idegenbeli mérkőzés). Ezt követi a rájátszás, amelyben a bajnoki
helyezések dőlnek el. Az I. osztályban a férfiak versenyében 11 sportszervezet vett részt,
valamint az ifjúsági válogatott. A nők versenyében 12 sportszervezet indult, valamint az
ifjúsági válogatott.
A Nemzeti Bajnokság II. osztályában a nők és férfiak versenyrendszere jelentősen eltér,
egyrészt a csapatok száma, másrészt azok földrajzi elhelyezkedése miatt.
A férfi csapatok mindössze öten vannak, így számukra tornarendszerben zajlik a bajnokság.
A női csapatok száma 16, így ők két csoportban (keleti, nyugati) csoportonként kétfordulós
alapszakaszt követően csoportonként egy harmadik fordulót is játszanak. A két csoport
győztese ezt követően, egy oda-visszavágó mérkőzésen dönti el az I. osztályba jutást.
Strandröplabda:
A strandröplabda közel száz éves fejlődése közben kialakult filozófiája, szabályrendszere és
versenyzési szisztémája szinte mindenben különbözik a teremröplabdától.
Külföldön a profi és az amatőrnek nevezett versenyek lényegesen eltérnek egymástól. A hazai
viszonylatban a határ elmosódik. Profi az a verseny, amelyik az FIVB hivatalos szabályoknak
megfelel, ahol férfi és női párosok 2-2 elleni küzdelme valósul meg.
Amatőr versenyről beszélünk akkor, ha a szervezők eltérnek az FIVB hivatalos
játékszabályaitól, és nem csak női és férfi párosok, hanem vegyes párosok, illetve 3-4 fős
csapatok nemenkénti, illetve mix versenyeit rendezik meg.
A strandröplabda versenyrendszere egymásra épülő, többszintű versenyrendszer, amelyben a
profi, fél-profi, amatőr és utánpótlás korosztály is megtalálja a számára megfelelő
versenylehetőséget.
2.1.4.2 Az MRSZ strandröplabda versenyrendszere
Magyar Bajnokság: A Magyar Röplabda Szövetség hivatalos nemzeti bajnoksága, négy önálló
tornából (kvalifikációs versenyek) és egy döntőből álló versenysorozat. A döntőben való
szereplésre előre meghatározott számú férfi és női páros jogosult a kvalifikációs versenyeken
elért eredmények alapján.
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A- kategóriás versenyek: Nyílt, országos ranglista pontszerző versenyek. Célja, hogy minél
több megmérettetési lehetőséget kapjanak a magyar bajnokságban és a nemzetközi porondon
szereplő játékosok. A mérkőzések az FIVB hivatalos játékszabályai szerint zajlanak.
B- kategóriás versenyek: Nagyrészt helyi tornák, regionális körversenyek. A versenyek
párhuzamosan zajlanak az ország különböző területein. Ezeken a versenyeken nagyobb
hangsúly helyeződhet a tehetséges, feltörekvő fiatalokra, és nagyobb lehetőséget kaphatnak a
szabadidős sportot kedvelők. A mérkőzéseken az FIVB hivatalos játékszabályai a mérvadóak,
de ettől a versenykiírásban rögzített szabálymódosításokkal el lehet térni.

2.1.5 A versenyengedéllyel rendelkező felnőtt és szenior sportolókkal kapcsolatos
adatok bemutatása

Versenyengedéllyel rendelkező
sportolók száma 2016-ban
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Ülőröplabda
Strandröplabda
Teremröplabda

2744
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Sportolók megoszlása korcsoportok
szerint
6629

Nyilvántartásba vett
sportolók
Amatőr
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Zala

Veszprém

Vas

Tolna

Szabolcs-…

11

Somogy

Pest

Nógrád

Komárom-…

Jász-Nagykun-…

Heves

Hajdú-Bihar

Győr-Moson-…

Fejér

Csongrád

Békés

Bács-Kiskun

Budapest

Borsod-Abaúj-…

Baranya

A kiadott versenyengedélyek területi megoszlásban
Hivatásos sportolók

17
14
10
12

18 év felett

6

17-18 év

15-16 év

14 év alatt

Sportolók megoszlása amatőrés hivatásos státusz szerint
Amatőr

2672

Hivatásos

72

Összesen

2744

Strandröplabda:
A strandröplabdázóink nagy része teremröplabda kötődésű. Az MRSZ naprakész
nyilvántartása szerint jelenleg 408 strandröplabda versenyzési igazolvánnyal rendelkező
játékos szerepel a rendszerben. 2016-ban 242 fő strandröplabda játékos szerepelt az országos
ranglistákon.

2.2 Célcsoportok
A röplabda sportág 1895 óta íródó története és a világ sportjában betöltött szerepe alapján
nehezen nevezhető rétegsportnak. Az FIVB számításai alapján a világon minden hatodik
ember valamilyen módon érintett a sportággal. Magyarországon a korábbi népszerűség és
eredmények után, a 90’-es években nagy veszteségeket könyvelt el a röplabdázás, az igazolt
versenyzők és a csapatok száma lecsökkent, a bajnokságok színvonala esett, s a sportág
vezetése nehezen birkózott meg a megváltozott körülményekkel. A rétegsport hatás ekkor
abban az értelemben érezhető volt, hogy csak viszonylag szűk réteg űzte a játékot, s a
sportcsarnokon kívül nem tudta a sportszerető közönség, hogy bent mérkőzés zajlik (médiakommunikáció elmaradása). Jelen helyzetben a sportág elindult a fejlődés útján, s immár
jelentősnek tekinthető az a közeg, aki a sportággal valamilyen módon kapcsolatot tart. A
röplabdázás és a strandröplabdázás elfogadottságának javításán még sokat kell dolgozni.
A nemzeti válogatottak és a klubcsapatok által elért sikerek magukkal vonzották (elsősorban a
női mezőnyben) a színvonal emelkedését, a gazdasági-pénzügyi helyzet javulása jótékony
hatással volt a sportolók és sportszakemberek megbecsültségére, s újra tetten érhetővé vált a
magas szintű, hivatásos bajnokság(ok) bevezetésének igénye.
A professzionális sport területe mellett kiemelt törekvésként a sportág tömegsport jellegének
erősítését, utánpótlás bázisunk kiszélesítését tűztük ki. Már a legfiatalabb korosztályokkal is
lehetséges megszerettetni a játékot (vagy annak könnyített változatait), így a gyerekekből a
sportot, a mozgást élete természetes részének tekintő felnőttek nevelhetők. Az utánpótlásnevelés szélesítése, fejlesztése alapvető érdekünk, hiszen ez sportágunk jövőjének záloga.
Ösztönözni lehet az idősebb generációk szabadidős röplabda-tevékenységét, a röplabdastrandröplabda öröméért zajló programok elterjedését. Meggyőződéssel valljuk, hogy
sportágunk a röplabdázás, valamint a strandröplabdázás egy kiemelkedően hatékony eszköz,
lehetőség arra, hogy a társadalom széles rétegei (kortól, nemtől, stb. függetlenül) számára
szórakozást, örömet szerezhessen. A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások esetében
elsősorban pozitív hatások érvényesülhetnek. A társadalmi hatásoknál elsőként a fiatalok
bevonásával megvalósuló nevelő, személyiségformáló, motiváló, számukra értelmes célokat
biztosító hatásokat emeljük ki. A sportolás egészségmegőrző, egészségjavító tevékenység,
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amely alternatívát kínál a fiatal korosztályokban teret hódító káros szenvedélyekkel szemben,
kimozdítja a számítógép előtt időző fiatalokat. Biztosítja a pozitív értékek köré szerveződő
közösségek létrejöttét, megerősíti, formálja, fejleszti a már meglévő közösségeket. Lehetővé
teszi a felnövő nemzedékekből, a sikeres játékosokból, illetve az edzőkből a példaképek
létrejöttét, egy sokkal erősebb érzelmi, értelmi kötődésű utánpótlás-nevelési rendszer
létrejöttét. A röplabda iskolai rendszerben történő oktatása nagyban elősegíti a kisiskolai
nevelés,
mindennapi testmozgásra, sportra szoktatás minőségének emelését,
fegyelmezettségre, céltudatosságra, értékteremtésre, sportosságra nevelő hatásai könnyebbé
teszik az intézmények szakmai, pedagógiai munkáját is. A gazdasági hatás rendkívül
előremutató és pozitív, s leginkább az említett társadalmi hatásokra vezethetők vissza. Az
egészségesebb életmódra nevelés csökkenti a társadalom későbbi orvosi kiadás-igényét,
mérsékeli a szenvedélybetegekre, rehabilitációjukra fordítandó kiadásokat. Előre mutató
anyagi, gazdasági hatás jelentkezik az utánpótlás-nevelés feltételeinek terén is, mely egy
önmagát gerjesztő folyamatként egyre több érdeklődőt, egyre több sportoló, röplabdázó
fiatalt, majd sikereik, munkájuk folyományaként mind több támogatást, ezáltal magasabb
szintű munkát eredményez, mely ismét több jelentkezőt, több támogatást, a feltételek újabb
jelentős javulását eredményezheti. A képzettebb utánpótlás képzettebb felnőtt csapatokat,
színvonalasabb szórakozást generál, s ez egy önmagát hosszú távon fenntartani, fejleszteni
képes sportági rendszer alapjait is megteremti.
A röplabdázás és strandröplabdázás versenyrendszerében részt vevő hozzávetőleg 25.000
sportoló (amatőr és profi, diák-utánpótlás és felnőtt) és a velük együtt a sportág érdekkörébe
bevont szülők, szurkolók, támogatók komoly támogatottságot jelentenek számunkra. A cél,
természetesen a tömegbázis növelése, a rétegsport hatás elkerülése, s a fejlődéssel járó
magasabb színvonal és nemzetközi porondon is jegyzett eredmények elérése.
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2.3 Célok
Mivel egyre inkább csökkenő tendenciát mutat a hazai röplabdázás létszámát tekintve, ezért a
meglévő és a majdani játékosállomány képzését maximumra kell emelni. A már említett
fizikai és technikai elmaradás csökkenésére, javításának érdekében meg kell követelni az
edzői garnitúrától, hogy a képzést ilyen irányba vigyék. Ehhez meg kell adni számukra a
munka elvégzéséhez szükséges feltételeket:
-

szakmai továbbképzések rendszerének átalakítása
szakanyagok (szakcikkek, videó anyagok) sokszorosítása

Hogy mit is jelent a "szakma", azt a következő pontokban foglalnánk össze:
 Utánpótlás edzőképzés, továbbképzés, minősítés
 Élvonalbeli edzőképzés, továbbképzés, minősítés
 Utánpótlás játékos nevelés, képzés, versenyeztetés
 Utánpótlás válogatottak kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése
 Élvonalbeli játékos nevelés, képzés, versenyeztetés
 Felnőtt válogatottak kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése
A szakma csak jogi, gazdasági és szervezési támogatással felel meg azoknak az elvárásoknak,
melyet a jelenkor követelményei támasztanak vele szemben.
Alapfunkció kell hogy legyen a nevelés és nem az üzlet. Nevelési rendszer (alapok)
hiányában nem funkciónál az élsport (felnőtt bajnokság, válogatottak). Alapfeltétel a
megfelelő számban és minőségben "megtermelt" játékosállomány. Megoldás csak a
szakmához, marketing tevékenységhez, kommunikációhoz értő manager réteg kinevelésével
ill. az edzőképzés reformjával képzelhető el.
A Szakmai Kollégium közel jövőbeni munkája az alábbi területekre kell koncentrálódjon:
1. Utánpótlás edzők képzési, továbbképzési rendszerének átalakítása és szakmai
anyagokkal történő ellátásuk
2. Felnőtt edzők: képzési, továbbképzési rendszerének megreformálása: elsősorban
edzéselméleti kérdések tárgyalása (formaidőzítés, fizikai képzés) és szakmai
anyagokkal történő ellátásuk
3. Edzők központi nyilvántartási rendszerének és a kreditrendszer kidolgozása
4. Röplabdás szöveggyűjtemény összeállítása: jelentősebb szakmai anyagok
(szakkönyvek, szakcikkek) kötetben való kiadása
5. Röplabdás gyakorlatgyűjtemény összeállítása és kiadása
6. Külföldi szakcikkek fordítása és kiadása
7. Szakmai DVD filmek készítése
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Regionális területi rendszer kialakítása
Át kell térni a területi irányításra. Öt régióban kell gondolkodnunk. Akkora területeket kell
kialakítani, hogy legyen a területnek nagy lélekszámú centruma, ahol az irányításhoz és a
szakmai munkához megvannak a tárgyi és személyi feltételek. Az átszervezést egyeztetni kell
a sportpolitikai elképzelésekkel.
Régió

Megyék

Közép-Magyarország

Budapest és
Pest megye

Budapest

Budapest

Északnyugat-Magyarország

Győr-Moson-Sopron
Vas
Veszprém
Fejér
Komárom-Esztergom

Dunaújváros

Szombathely

Délnyugat-Magyarország

Somogy
Baranya
Tolna
Zala

Kaposvár

Kaposvár

Délkelet-Magyarország

Északkelet-Magyarország

Tervezett férfi központ Tervezett női központ

Bács-Kiskun
Békés
Kecskemét vagy Szolnok
Csongrád
Jász-Nagykun-Szolnok
Nógrád
Heves
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hajdú-Bihar

Kazincbarcika

Békéscsaba

Nyíregyháza

Mind az öt régióban létre kell hozni egy-egy „területi szövetséget”. A „területi szövetség”
élén egy ügyvezető elnök és egy, a szakmát képviselő szakember álljon.
A „területi szövetségek” az MRSZ elnöksége által elfogadott működési szabályzat és szakmai
terv alapján működik.
A „területi szövetségek” feladatai:






A „területi szövetségek” szervezik a regionális bajnokságokat
Mindkét nemben oldják meg az általános és középiskolai korosztályban a kiválasztó és
képző központok szervezését 5x20 fő 5x3 edzővel minden év június második felében..
Szervezzék meg és bonyolítsák le a testnevelő tanári és az edzői képzéseket,
továbbképzéseket
Sport szakmai fórumok szervezése a sportág fejlesztési programjának széles körű
meghirdetése és elfogadtatása érdekében
A „területi szövetségek” segítségével az ország olyan területeit kell bekapcsolni a
röplabdázás vérkeringésébe, amelyek jelenleg fehér foltok. Több olyan helyen kell
újraéleszteni a sportágat, ahol voltak hagyományai és eredményei a röplabdának.
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Utánpótlás:
A fiatalok érdeklődésének felkeltése és a sportág számára történő megnyerése a következő
évek kiemelkedő feladata. Az utóbbi évek eredményeként az utánpótlás területén megoldottuk
a stabilizált hazai versenyeztetést (Junior, OIB, OSB, OGYB, MINI).
A sportág a világ legnépszerűbb labdajátékai közé tartozik, ezért a fiatalok számára ideálok,
példaképek állítására alkalmas, lányok, fiúk sportolására egyaránt kiválóan alkalmas, illetve
tömegméretű ifjúsági versenyek rendezésével a tömegsportot fellendíti (pl.: strand – és park
röplabda események). A röplabda, mint csapatsport a közösségi nevelés területén is fontos
szerepet tölt be.
Az iskolában dolgozó testnevelő tanárok szakmai és anyagi megbecsültségének hiánya az oka
annak, hogy inkább a jobb megélhetést biztosító tanfolyamok szervezésére, lebonyolítására
fordítják energiáikat. Ezért az iskolai röplabdázás támogatásánál alapvető szempont kell, hogy
legyen a röplabdázás oktatásával foglalkozó testnevelő tanárok anyagi elismerése. Ennek
kulcsa a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen kidolgozásra kerülő Alternatív Röplabda
Kerettanterv, valamint az akkreditált testnevelő tanári továbbképzés lefolytatása.
A változás úgy lehetséges, ha megvalósulnak az egyesületek és az iskolai sportkörök
működési, finanszírozási feltételei. Az iskolai sportban a verseny- és eredmény centrikus
szemlélet uralkodott el. Ezt fel kell, hogy váltsa a képzés korosztályoknak megfelelő előtérbe
helyezése. Ezt szintén azzal lehet elősegíteni, hogy azok a szakemberek, akik ezen a területen
dolgoznak anyagilag érdekeltté legyenek téve.
A 10-14 éves korúaknak elsősorban az iskolákban kell megfelelő szintű versenyeztetési
lehetőséget biztosítani, amely jó alapot ad arra, hogy ezt követően a fiatalok egyesületekben
tudják folytatni a magasabb szintű röplabdázást.
A fentiekből kitűnik, hogy fontosnak tartjuk az iskolába járó fiatalok minél nagyobb számban
való röplabdázását és az iskolákban történő röplabda oktatás minőségi javítását. Ezért tartjuk
szükségesnek a már meglévő diákolimpiai versenyrendszer megerősítését, valamint a szakmai
oktatás támogatását.
A sportágban az iskolák mellett a klubokban folyó nevelőmunka is sok feltétel meglétét
igényli. Az iskolai indulás után az igazi minőségi felkészülést az egyesületekben kaphatják
meg a fiatalok. Az utánpótlás bajnokságok eredményei, az utánpótlás válogatottakba adott
játékosok száma, a felnőtt bajnokságokban felkerülő versenyzők száma mind-mind jól
mérhetők. A magyar röplabda sport utánpótlásának minőségi bázisa a klubokban található,
ezért az egyesületek támogatása minőségi javulást eredményezhet. A program felölelné az
egyes szakosztályokban folyó szakmai munka színvonalának állandó emelését. A fiatal
sportolók fizikai, technikai és taktikai képzésének, a korszerű edzésmódszerek használatának
folyamatos ellenőrzését. Ezáltal a röplabdázás utánpótlása egyre magasabb színvonalú lehet,
növekedhet a korosztályos válogatottakba bekerülő játékosok tudása, a nemzetközi
eredményesség pedig egyre sikeresebb lehet.
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2.4 A képzési tevékenység
A sportszakember képzés jelenleg hazánkban háromszintű. Az un. OKJ képzés során
sportoktatói és sportedző képesítést lehet szerezni. A BSC testnevelő-edző szak elvégzésekor
(amennyiben a hallgatók felveszik az edzői differenciált ismereteket) a régi szakedzői
főiskolai diplomával egyenértékű végzettséggel rendelkeznek. A Master (MSc) képzésen
egyetemi szintű szakedzői diplomát lehet szerezni. Ezek a képzések nagyrészt a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karon (TF) zajlanak, de nagyon sok – főleg az OKJ
képzés – „egyéni, magánjellegű” képzés is folyik hazánkban. Jelenleg – központi szabályozás
hiánya miatt – kötelező sportszakember-továbbképzés nincs hazánkban. Szövetségünk 1990
óta saját továbbképzési rendszert alakított ki és alkalmaz is a mai napig. Ez két formában
bonyolódik le. Az egyik un. központi – minden szezon megkezdése előtt az MRSZ által kiírt
versenyeken induló csapatok edzőinek egy hétvégén kötelező továbbképzés szervezése – és az
évközi – elsősorban utánpótlásedzők és testnevelő tanárok részére – továbbképzések
lebonyolítása. A sportágunkban tevékenykedő edzők, szakemberek az állami edzőképzés
területein szerzett szakmai minősítésekkel rendelkeznek. Kétévente átlagosan 50-60 fő szerez
középfokú edzői oklevelet, és négyévente átlagosan 10 fő jut szakedzői diplomához.
A Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) keretein belül háromszintű edzőképzés folyik
(Level I, Level II, Level III). Ezek általában a kontinentális Fejlesztési Központok által
szerveződnek és az FIVB instruktorai a szakmai vezetők.
2.4.1 Tevékenységek bemutatása
Oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés, képesítések a sportágban
A sportág játékvezetőinek alapfokú képzéséért a Magyar Röplabda Szövetség felkérésére a
Megyei Röplabda Szövetségek végzik az MRSZ Játékvezetői Testület szakmai felügyeletével.
Évenként-kétévenként kerül lebonyolításra alapfokú tanfolyam. A legmagasabb szintű
országos játékvezetők képzése központilag történik, nemzetközi színvonalon, a Nemzetközi
Röplabda Szövetség (FIVB) szakmai kiadványainak naprakész fordításainak, audio-vizuális
és távoktatási eszközök felhasználásával, a sportág játékvezetői vonalon, a nemzetközi
Szövetségekben dolgozó munkatársainak bevonásával. Jelenleg 8 nemzetközi játékvezető
működik az FIVB és a CEV versenyein. A korösszetételből következően rövid távon nincs
szükség újabb nemzetközi játékvezetők kinevelésére, de középtávon (5-8 év) 2 új nemzetközi
játékvezetőre lesz szükség.
Strandröplabda:
A szakág játékvezetői jelenleg a teremröplabda játékvezetők közül kerülnek ki, a
strandröplabda speciális szabályait ismertetve és követelményeit oktatva a
teremröplabdázásban is alkalmazott oktatási anyagok mintájára készült eszközökkel. A
jövőben a szakág hazai fejlesztésével összhangban kell hangsúlyt helyezni a játékvezetők
képzésére. Rövid távon el kell érni, hogy 2 játékvezető végezze el a nemzetközi játékvezetői
tanfolyamot.
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2.5 Fenntartási tevékenységek
2.5.1. Nyilvántartás, adminisztráció:
Bővítés: Irodai szakmai és adminisztrációs bővülés (TAO iroda, szakmai, adminisztrációs
igények, menedzsment)
A jelen stratégiai koncepcióban felvázolt elképzelések, melyek a sportág fejlődését és
jövőbeni eredményességét jelentik, széles szakmai háttér biztosításának kötelezettségét rója a
Szakszövetségre.
A legbelsőbb körben a mindennapi működést biztosító humánerőforrás és eszközigény
biztosítása és fenntartása a feladat, ami magát a szövetségi működést határozza meg.
Várhatóan ez a létszám már az első TAO támogatási időszakban háromszorosára nő a
jelenlegihez képest.
Erősíteni kell a szövetség marketing és kommunikációs tevékenységét a nagyközönség és a
potenciális támogatók elérése, a sportághoz kapcsolódó értékek, mint pld. közvetési jogok
értékesítése érdekében. Ez szinte egy önálló ágazattá fog fejlődni a röplabda érdekeit
szolgálva.
Nagyobb körben kell számolnunk az olyan típusú terjeszkedésekkel, mint pld. a felvázolt
területi központok, amelyek kihelyezett működtetése is az MRSZ hatáskörében lesz.
A szövetség közvetlen üzemeltetésébe tervezett infrastruktúra kialakítások a hosszú távú
fenntartási kötelezettséggel számolva további adminisztratív és szakmai erőforrások bővítését
előirányozzák.
A sportágnak megnyerhető és megtartható szakemberek, a foglalkoztatás bővítése és a
jelenlegi bérek rendezése az első két támogatási időszakban kell megtörténjen. A szövetség
optimalizált működése a második TAO támogatási időszak végére várhatóan kialakul.
Infrastruktúra fejlesztés szakmai és szolgáltatói jelleggel
A magyar röplabda szövetség és a sportolói társadalom elkötelezett a sportágfejlesztés
ügyében. A teljes magyar sportélet ugrásszerű fejlődésén belül a sportág egyik fő igénye egy
önálló sportcsarnok Budapesten. Ez a célunk alapvető jelentőséggel bír, hiszen a válogatott
felkészülése és mérkőzésrendezése jelenleg nem megoldott. A befogadóképesség tekintetében
egy legalább 2.500 férőhellyel rendelkező csarnok szolgálná a magyar röplabdázás érdekeit.
A csarnok emellett az önálló olimpiai szakágunk a strandröplabdázás igényeit (fedett központ)
is hivatott lenne szolgálni, s az ülőröplabdázás központi bázisaként is működne. A
Szakszövetség megnövekvő humánerőforrásának és eszközkészletének elhelyezését irodák és
raktár betervezésével segítené a létesítmény, valamint helyet kaphatna a területi alrendszerek
(régiós szövetség) és a sportszervezeti múlt (Hall of Fame) is. A beruházás részben kiemelt
állami projektként (KSF támogatás), részben TAO felhasználásával valósulna meg, s az
üzemeltetést részben megújuló energia felhasználásával optimalizálnánk, részben
rendezvénybevételek útján oldanánk meg.
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2.5.2. Hatásosság:
TERVEZETT LÉTSZÁMNÖVEKEDÉS
Utánpótlásban
Versenyengedélyes létszám
Kiinduló adat (2017)
%
2018. év
20
2019. év
20
2020. év
22
2021. év
20
2022. év
18
2023. év
15

2300
2760
3312
4041
4849
5722
6580

Emellett van a felnőtt, illetve a regisztrált, de nem versenyző létszám, jelenleg ez a szám
7.000, valamint az egyéb versenyrendszerekben szereplő 15.000 fő. Összesen 25.000 fő
röplabda sportágban érdekelt magyar állampolgár. Ez a szám, tekintve a növekedési görbét
szintén növekszik együtt a regisztrált sportolói létszámmal:
Regisztrált létszám
Kiinduló adat (2017)
2018. év
20
2019. év
20
2020. év
20
2021. év
18
2022. év
16
2023. év
10

11000
13200
15840
19008
22429
26018
28620
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Teljes létszám
Kiinduló adat (2017)
2018. év
15
2019. év
16
2020. év
17
2021. év
16
2022. év
15
2023. év
10
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25000
28750
33350
39020
45263
52052
57257

