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Általános rész 

 
A szervezet megnevezése:    Magyar Röplabda Szövetség  

A szervezet elérhetősége:    1134 Budapest, Váci út 19. 

Nyilvántartási száma:    01-07-0000030 

A regisztrációt végző szerv neve:   Fővárosi Bíróság 

Közhasznúsági fokozata:    közhasznú 

Beszámoló időszaka:    2017. január 1. - 2017. december 31. 

A mérleg fordulónapja    2017. december 31. 

A mérlegkészítés időpontja:    2018. április 18. 

A mérlegkészítés pénzneme    Ft 

 

 

Aláírásra jogosultak: 

Név Lakhely 

Dr. Kovács Ferenc, elnök 

Ludvig Zsolt, főtitkár 

Lóczi János, alelnök 

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 40.  

2120 Dunakeszi, Kistemplom u.7. 

A Törvényszék még nem vette nyilvántartásba 

 

Képviseletre jogosultak: 

Név Lakhely 

Dr. Kovács Ferenc, elnök 

Ludvig Zsolt, főtitkár 

Lóczi János, alelnök 

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 40.  

2120 Dunakeszi, Kistemplom u.7. 

A Törvényszék még nem vette nyilvántartásba 

 

A Magyar Röplabda Szövetség tevékenységét 1946. évben kezdte meg.  

A szövetség országos sportági szakszövetségként működik, a törzstőke nagysága 0 ezer Ft.  

A Magyar Röplabda Szövetség tárgyévi közhasznú tevékenysége a Magyar Köztársaság területén a 

Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: St.) 20. - 27. §-ai, és a mindenkori hatályos 

Alapszabálya szerint irányítja, szervezi és ellenőrzi a röplabdasportot, mint közhasznú tevékenységet, 

közreműködik az St. 22. §-ában meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai 

érdekeit, részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. 

 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 

események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. 

A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, 

a Magyar Röplabda Szövetség belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 

tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

 

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.  

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: LAVI-TAX Bt. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u.3. 

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Lázár Viktor. Regisztrációs száma: 166689 

 

A szövetségnél a könyvvizsgálat kötelező. A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr. Pintérné Csermák Jolán 1118 

Budapest, Számadó utca 10. Kamarai tagsági száma: 004072 

 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok 

által előírt nyilvánosságon túl a szövetség munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a 
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székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A 

székhely pontos címe: Panoráma Irodaház II. emelet, 1134 Budapest, Váci út 19. 

 

A Magyar Röplabda Szövetség leányvállalata a Hunvolley Event Kft., 1134 Budapest, Váci út 19., 

Jegyzett tőkéje 3000 eFt, részesedéi arány: 100 %. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. december 14-én kelt, ki/JH01-00138/2017/EMMI 

számú határozatával jóváhagyta a Magyar Röplabda Szövetség 2017/2018. évi támogatási időszakot 

értintő sportágfejlesztési programját összesen 1.079.098.846 Ft értékben.  

A Magyar Röplabda Szövetség 2017. évben -  tekintettel a látvány-csapatsport támogatás 

nagyságára, felhasználásának összetettségére, a jövőbeni elszámolásainak induló kockázatára, 

valamint a Kiemelt Sportágfejlesztési programjainak keretében nyújtott tagszervezeti támogatások 

várható jövőbeni visszafizetési kötelezettségére - az adózás előtti eredményéből 100 M Ft 

céltartalékot képzett. 

 

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, 

melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve 

alapján határoztuk meg. 

 

Számviteli politika 
A szövetség számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 

alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a szövetség beszámolója reálisan mutatja a szövetség jelenlegi 

vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. 

 

Mérlegét "A" változatban készíti. 

 

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 

számlákat, al-, és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. 

A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény 

előírásai szerint vezesse. 

 

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. 

A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. 

 

A szövetség a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 

 

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  

 

Értékcsökkenési leírás módja: 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 

adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 

figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. 

Az értékcsökkenés tervezésekor a szövetség az eszközök elhasználódásának ideje függvényében 

lineáris leírást alkalmazott. 

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
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eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

 

Nem jelentős maradványérték: 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha 

az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja 

meg a 100 ezer Ft-ot. 

 

Terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha  

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, 

mint ezen eszköz piaci értéke; 

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a tárgyi eszköz a 

feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében 

rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető; 

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke – 

a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása 

következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként 

meghatározott összeget). 

 

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, a beruházás 

használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a 

mérlegben. Amennyiben a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, 

illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a 

beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. 

 

A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az 

eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a 

kivezetés időpontjával kell elszámolni. 

 

A szövetség az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a 

főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 

 

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. 

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 

 

Analitikus nyilvántartást vezet a szövetség a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A 

munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a 

bérszámfejtés keretében tesz eleget. 

 

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív 

és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 

 

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 

üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét 

növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti 

év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor 

az 1 millió Ft-ot. A szövetségnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. 
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 

EMMI által támogatott programok részletezése 
 

52953-6/2016   EMMI UP többletfeladat 

 

A Magyar Röplabda Szövetség szakmai vezetése azzal a céllal kereste meg az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát két éve, hogy utánpótlás programjaihoz támogatást kérjen. A támogatás olyan területeket 

célzott meg, melyek fejlesztését szükségesnek látta a szakmai irányítás és amelyekből a sportág tovább 

fejlődhet. Az óvodásokat és a kis iskolásokat célzó programok fontos szegmensei a sportág bázisának 

szélesítéséhez. A szakanyagok előállítása, szakcikkek fordítása pedig a sportágban dolgozó edzők, testnevelők 

számára nyújt segítséget a szakmai továbbképzésben, fejlődésben. Az első alkalommal kapott támogatásból 

sikeresen beindítottuk ezeket a programokat, amiket a támogatásból tovább építettünk, magasabb szakmai 

szintre emeltünk, és szélesítettük a bázist. 

 

Óvodai „röplabdázás”, zsinórlabda program 

2016-ban életre hívtuk az Országos Zsinórlabda Bajnokságot, aminek először Debrecen adott otthont, hiszen 

a városban már több éve rendeznek helyi szintű tornákat. 2017-ben Szombathelyen is megrendeztünk egy 

tornát, ahol roppant nagy népszerűségnek örvendett az esemény. Közel 20 óvoda jelezte a részvételét, több, 

mint 120 gyerek zsinórlabdázott és mindannyian kellemes élményekkel gazdagodtak. Fontos, hogy folytassuk 

és egyre szélesebb alapokra helyezzük ezt a programot is, ahogyan tehettük idén a kapott támogatásból. 

  

Manó korosztály népszerűsítése 

A Manó szabályok tavalyi lefektetésével olyan körülményeket teremtettünk, amelyek mentén versenyeket 

lehet rendezni, amivel nagyon sokan éltek is, számos Manó tornát bonyolítottak le az egyesületek az ország 

különböző pontjain. A már hagyományos Országos Mini Kupán belül idén is meghirdettük a Manó Kupát, ami 

roppant népszerű volt és újra egy színvonalas eseményen vehettek részt a csapatok a tavalyi évhez hasonlóan. 

Minden gyereket és edzőt is meg tudtunk ajándékozni ezúttal is, ami különösen a gyerekek esetében roppant 

fontos ebben az életkorban. A tavaly megálmodott és megrajzolt kabalánkat, Röpcsifülest „életre hívtuk”, így 

a gyerekek találkozhattak vele a különböző versenyeken. Természetesen mindenki kedvencévé vált és jó 

hangulatot teremtett a tornákon. 

A Manó korosztály további népszerűsítésével kiváló lehetőségünk nyílik, hogy szélesítsük az utánpótlás 

bázisunkat. 

 

Országos Mini Kupa 

A Magyar Röplabda Szövetség egyik kiemelt eseménye minden évben a legfiatalabb korosztályok számára 

meghirdetett Országos Mini Kupa. Nagy örömünkre a 2016-ban bevezetett Manó kategória ezúttal is nagy 

sikert aratott és több mint 170 gyerek vett részt csak ebben a korosztályban, ami több a tavalyinál. A 

támogatásnak köszönhetően emelni tudtuk a torna rendezésének színvonalát, és senki nem távozott üres kézzel 

a nap végén. A csapatok díjazásánál az érmeken, okleveleken és kupákon kívül labdákat is tudtunk osztani, 

valamint a résztvevők kisebb ajándékokat, pólót, emlékérmet kaptak a különböző versenyszámokban. 

Az 5 nap alatt 580 mérkőzést játszott le a benevezett 182 csapat. A teljes sorozat alatt közel 1300 gyerek 

röplabdázott a Folyondár Sportközpontban, Dunabogdányban és Szentendrén. 

 

Országos Mini Bajnokság 

A mini korosztály versenyeztetése a korábbi években csupán egy döntő esemény megrendezése volt az MRSZ 

részéről. Az Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság javaslatára kiírta az MRSZ az Országos Mini Bajnokságot. A 

koncepció lényege az volt, hogy a már meglévő tornákra építve alakítsunk ki egy olyan bajnokságot, ahol 

meghatározott kritériumoknak kell megfelelni mind a versenyzés mind a verseny lebonyolítása során.  

Természetesen a program keretén belül az egyes versenyekre kifizetett szervezési díjak ösztönzően hatottak a 

klubokra, hiszen sokszor a terem bérleti díjának kifizetése túl nagy kihívás elé állítja a csapatokat. Ugyancsak 

pozitívan hatott, hogy a 2016/2017-es szezonban már a játékvezetői költségeket is át tudtuk vállalni. Az év 
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során 16 leány és 8 fiú tornát rendeztek az egyesületek, amik roppant népszerűek voltak, és magas színvonalú 

mérkőzéseket játszottak a csapatok. Az év végi két napos országos döntőbe 12 leány és 9 fiú csapat 

kvalifikálhatta magát. A Szegeden rendezett esemény az év egyik legszínvonalasabb utánpótlás tornája volt 

minden tekintetben. A támogatásnak köszönhetően a csapatok és a rendezők költségeit is mérsékelni tudtuk. 

 

Szakanyagok beszerzése 

Nagy hiányossága volt a korábbi években a sportági szövetségnek, hogy a röplabdázásban dolgozó 

szakemberek számára folyamatosan frissülő szakanyagokat biztosítson. Az egyik fő irányvonal a külföldi 

szakanyagok magyarra fordítása volt, de készítettünk oktatófilmet, és rövid oktató anyagokat a testnevelők, 

edzők számára. Idén egy szakkönyvet szereztünk be, amit eljuttatunk sok iskolába, egyesülethez, hogy az ott 

dolgozók használhassák.  

 

62933-3/2016   EMMI U18 EB selejtező Jászberény  
 

2016. október 16-án sorsolták az U18-as Eb selejtezők tornáinak rendezőjét, melyen szövetségünk rendezési 

jogot kapott. Az örömteli eseményt Jászberény városában rendeztük 2017. január 13-15 között, ahol a magyar 

csapatra a német, a spanyol és a dán válogatott várt.  

Végeredmény: 1. Németország, 2. Spanyolország, 3. Magyarország, 4. Dánia 

 

 

18007-1/2017   HÉRAKLÉSZ Program 
 

A Héraklész program keretében mind a négy- U16 és U18 leány, U17 és U19 fiú- utánpótlás válogatottunk 

részére számos edzőtábort szerveztünk, és több nemzetközi tornának is otthont adtunk ebben az évben.  

 

U18-as leány válogatottunk EB selejtezőjét Jászberényben rendeztünk, ahonnan sajnos nem jutott tovább 

csapatunk, így ők nyáron folytatták a felkészülést a Győrben rendezett EYOF-ra. Az esemény előtt 3 

edzőtábort is tartottunk a csapatnak, akik sok kihívással néztek szembe a felkészülés során és végül nyeretlenül 

zárták a győri fesztivált. Az ősz folyamán az MRSZ Elnöksége Csizmadia Szabolcs helyett Jerome Dumas, 

francia szakembert bízta meg a válogatott irányításával. A csapat december végén edzőtáborozott először az 

új felállásban, majd részt vettek a MEVZA tornán, ahol győzelemmel fejezték be a tornát és az 5. helyen zártak. 

 

A szintén EYOF résztvevő U19-es fiú csapatunknak nem kellett selejtezni az EB-re januárban, hiszen 

áprilisban Magyarország és Szlovákia közösen rendezték az Európa bajnokság döntőjét, amelynek így 

résztvevői voltunk alanyi jogon. A keret januárban még NBI-es bajnoki mérkőzéseket játszott, majd 

márciusban kezdték a közvetlen felkészülést. A kiválóan megrendezett győri döntőn pedig nem vallott 

szégyent a csapatunk és egy igen kemény csoportban győzelmet is tudtak szerezni (Bulgáriát verték 3:2-re) és 

ezzel összesítésben a 10. helyen végeztek. A nyári programot az EYOF-ra való felkészülés jelentette. Sajnos 

több játékos is lemondta a válogatottságot, így nehéz helyzetbe került a szövetségi kapitány, ám végül tisztesen 

helytállt a csapat Győrben. Az ősz folyamán nem volt edzőtábor, a csapat december végén Izsákon találkozott 

újra a MEVZA torna előtt. A maribori tornán a 6. helyen végeztek. 

A két fiatalabb korosztályban az Európai Röplabda Szövetség elsőízben írt ki Európa bajnokságot, így ennek 

a két keretnek sem telt eseménymentesen az év eleje.  

Az U17-es fiúk januárban és februárban is játszottak felkészülési mérkőzéseket, majd márciusban már az EB 

selejtezőre készültek. Ukrajnában, sajnos győzelem nélkül végeztek, így nem jutottak be a döntőbe. Ők 

augusztusban folytatták a felkészülést edzőtáborokkal Izsákon, majd részt vettek a debreceni Eötvös Kupán, 

ami egy rangos tornává nőtte ki magát az évek során. Az őszi szünetben folytatódott a fiúk programja Izsákon 

egy edzőtáborral, majd decemberben a MEVZA torna előtt is itt készült a csapat. A Zlinben rendezett tornán 

nem volt szerencsénk, így az 5. helyen végzett a válogatott, de nagyon hasznos állomás volt ez a torna az EB 

selejtező előtt. 
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Az U16-os lányok márciusban táboroztak először az év során, majd a közvetlen felkészülés következett 

áprilisban. A szerbiai EB selejtezőn többször is közel állt a csapat ahhoz, hogy kvalifikálja magát a döntőbe, 

ám végül hiába végeztünk a második helyen nem jutottunk a döntőbe. Nyár elején a csapat részt vett az ORV-

n Szlovákiában, ahol a szerencsétlen időzítés miatt (egybe esett a IV. korcsoportos diákolimpia országos 

döntőjével, ahol a keret 80%-a érintett volt) nem tudtunk a legerősebb összeállításban szerepelni. A torna után 

még 3 tábor várt a lányokra, ahol több új játékost is tesztelt a szövetségi kapitány. A nyár végén egy tervezett 

váltásra került sor a csapat élén, így Halász Mártát Kőnig Gábor váltotta. Október végén találkozott az új 

kapitány a csapattal és megkezdődött a közös munka. Decemberben edzőtábor, majd hazai rendezésű MEVZA 

torna (Győr) várt a csapatra, annak jegyében, hogy jól felkészülhessenek a januári, szintén hazai (Miskolc) EB 

selejtezőre. A felkészülés remekül sikerült és a válogatottunk kvalifikálta magát a 2018-as U17-es Európa 

bajnokság döntőjébe.  

A válogatottak felkészítését minden keretnél egy vezetőedző irányítja, akinek a munkáját egy-két másodedző 

segíti. A keretek mellett erőnléti edzők és masszőrök is dolgoznak. A mérkőzéseken statisztikusokat is igénybe 

vesznek a vezetőedzők, hogy az eredményességen javítani tudjanak, és képet kapjanak a játékosok 

teljesítményéről. Ezeket a szakembereket vagy Gerevich-ösztöndíjban részesítjük, vagy a program terhére 

oldottuk meg a javadalmazásukat.  

2017-ben a válogatott keretek az alábbi helyeken és időtartamban táboroztak, versenyeztek: 

 

U16-os leány keret 

Vezetőedző: Halász Márta 

Másodedző: Bedőcs Gergő 

2017. március 15-19. Gárdony  edzőtábor 

2017. április 2-11.  Gyula   edzőtábor 

2017. április 12-15.  Belgrád   U16 EB selejtező, 2. hely (nem jutottunk a döntőbe) 

2017. június 17-19.  Dunabogdány  edzőtábor 

2017. június 20-23.  Puchov   ORV, 5. helyezés (6 csapatos torna volt) 

2017. június 28-július 6. Zenta   edzőtábor 

2017. július 9-14.  Kunhegyes  edzőtábor 

Vezetőedző: Kőnig Gábor 

Másodedzők: Kleczli Csaba, Rédei Liána 

2017. október 29- nov. 5 Budapest  edzőtábor 

2017. december 17-23. Budapest  edzőtábor 

2017. december 26-30. Győr   MEVZA torna, 5. helyezés (7 csapatos torna) 

2017. december 30-január 2. Miskolc  edzőtábor 

2018. január 3-7.  Miskolc   EB selejtező 
 

 

 

U17-es fiú keret 

Vezetőedző: Bodonyi Ákos 

Másodedző: Bartal Gergely 

2017. január 13-15.  Izsák   edzőtábor 

2017. február 3-5.  Izsák   edzőtábor 

2017. március 15-19. Izsák   edzőtábor 

2017. április 3-9.  Izsák   edzőtábor 

2017. április 12-15.  Cherkasi (UKR)  U17 EB selejtező, 3. hely- nem jutottunk a döntőbe 

2017. június 11-12.  Dunaújváros  edzőtábor 

2017. június 13-16  Puchov   ORV, 4. hely 

2017. aug 7-11.  Izsák   edzőtábor 

2017. aug 14-18.  Izsák   edzőtábor 

2017. aug 21-24.  Izsák   edzőtábor 

2017. aug 23-25.  Debrecen  Eötvös Kupa 

2017. okt. 30-nov. 3 Izsák   edzőtábor 
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2017. dec. 17-23.  Izsák   edzőtábor 

2017. dec. 27-30.  Zlin (CZE)  MEVZA torna- 5. helyezés 
 

U18-as leány keret 

Vezetőedző: Csizmadia Szabolcs 

Másodedző: Szappanos Máté/Kőnig Gábor 

2017. január 2-12.   Jászberény  edzőtábor 

2017. január 13-16.  Jászberény   U18 EB selejtező, 3. hely- nem jutottunk a döntőbe 

2017. június 30 -július 4. Kecskemét  edzőtábor 

2017. július 7-14.  Tiszaújváros  edzőtábor 

2017. július 17-20.  Kecskemét  edzőtábor 

2017. július 22-30.  Győr   EYOF, 7. helyezés 

Vezetőedző: Jerome Dumas (FRA) 

Másodedző: Molnár István 

2017. dec. 18-23.  Budapest  edzőtábor 

2017. dec. 27-30.  Maribor   MEVZA torna, 5. helyezés  
 

U19-es fiú keret 

Vezetőedző: Tomanóczy Tibor 

Másodedző: Demeter András, Beregszászi Szabolcs 

2017. 01.14-15.  Izsák   edzőtábor   

2017. 03.27-31.  Dunaújváros  edzőtábor 

2017. 04.03-05.  Dunaújváros  edzőtábor 

2017. 04.10-15.  Dunaújváros  edzőtábor 

2017. 04-18-21.  Dunaújváros  edzőtábor 

2017. 04.22-30.  Győr    U19 EB döntő, 10. helyezés 

2017. 06.26-30.  Izsák   edzőtábor 

2017. 07.03-07.  Izsák   edzőtábor 

2017. 07.10-20.  Dunaújváros  edzőtábor 

2017. 07.22-30.  Győr    EYOF, 8. helyezés 

2017. 12.20-23.  Izsák   edzőtábor 

2017. 12.27-30.  Maribor  MEVZA torna, 6. helyezés 

 

21129-1/2017   Kiemelt Sportágfejlesztés VI. 2017 

Versenysport, élsport szakmai és működési feladatok 

 

1. Szervezetfejlesztési részprojekt 

A projekt keretében elengedhetetlenek bizonyuló irodai központi fejlesztések valósultak meg, a meglévő 

humánerőforrást jelentős bővítése mellett. A látvány-csapatsportot érintő támogatások kezelésére, hatósági 

feladatokat ellátó osztály került felállításra, amely 2017. július 01-től a szövetség irodaterületének bővítését is 

igényelte. Az osztály alkalmazottai, valamint az elszámolással foglalkozó részlegünk számítástechnikai 

eszközökkel történő felszerelését ugyancsak ebben az időszakban oldottuk meg. Mindezek mellet a szövetség 

1134 Budapest, Váci út 19. szám alatt található irodájának bérleti díját és annak üzemeltetési díját is részben 

jelen támogatás biztosította a 2017-es év egészében.  
 

2. Nemzeti válogatottak menedzselése 

A Nemzeti válogatottak program fő célja a válogatott keretek részére a kvalifikációs versenyeken való 

részvétel, illetve az ehhez szükséges felkészülési (edzőtábor), versenyeztetési (hivatalos és felkészülési), 

eszközbeszerzési és humán-erőforrási (szövetségi kapitányok (ffi, női), edzők, szakemberek) háttér biztosítása. 

A nemzeti válogatott menedzselése projekt részeként a program kapcsán felmerült költségeken túl a keretekkel 

közvetlenül dolgozó szakemberek, stáb tagok, a férfi és női szövetségi kapitányok, valamint a nemzeti 

válogatottak technikai vezetőjének bérezését finanszíroztuk. 
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Az új kapitány, Juan Manuel Barrial először a 2018. évi Felnőtt Férfi Világbajnokság (Olaszország-Bulgária) 

selejtezőjében irányította 2017-ben a keretet. Csapatunk a második körben szerepelt 2017 év májusában, 

Észtországban a házigazdák, Oroszország, Koszovó, Montenegró, Románia és Oroszország legjobbjaival 

együtt, egy győzelemmel az 5. helyen végezve nem jutott csapatunk a 3. körbe.  

A csapatot beneveztük a 2017. évi CEV Európa Liga versenysorozatra, mivel a többi európai válogatott 

rendszeres versenyzéssel (Világliga, Európa Liga) készül évente a különböző selejtezőkre, döntőkre. A 

csoportban tisztességgel helytállva, hazai rendezésű tornán is részt véve nem sikerült a négyes döntőbe jutás, 

de biztató morális és szakmai előrelépés történt.  

 

A Magyar Női Röplabda Válogatott az utóbbi 3 évben több hatalmas sikert tudhat magának: 2014-ben, 28 év 

után ismét kvalifikálta magát az Európa Bajnokságra. Az eredményt 2015-ben sikerült felülmúlni az Európa 

Liga megnyerésével és az Eb döntőn történő továbbjutással, a 12. hely megszerzésével. 2016-ban hihetetlen 

körülmények között újra sikerült bejutni az Európa Bajnokság elit 16 csapatos mezőnyébe. 

A 2015 évben megnyert Európa Liga versenysorozat lehetőséget nyújtott válogatottunk számára a World 

Grand Prix FIVB által szervezett versenysorozatában való indulásra. 

A csapat 2017. évi programját új vezetőedzővel, az olasz Alberto Salomonival kezdte meg, a 2018. évi Női 

világbajnokság selejtezőjével, melyet Eszéken rendeztek meg. A csapat ingadozó játékkal, 2 győzelemmel a 

csoport harmadik helyén végezve nem jutott tovább.  

A nyár legnagyobb kihívással tarkított programján a 2017. évi FIVB World Grand Prix versenysorozatában a 

csapatnak a szakmai kihívás mellett extrém logisztikai feladatokkal is meg kellett küzdenie. A Mexikón és 

Venezuelán keresztül az ausztrál Canberrában végződő versenysorozatot végül veretlenül nyerte meg a csapat. 

A válogatott program zárásaként a 2017. évi CEV Európabajnoság döntőjében, Azerbajdzsánban szerepelt a 

csapat, ahol bár nagyon erős csoportba kerültünk, s nem sikerült mérkőzést nyerni, a mutatott játékkal és a 

csapat tartásával elégedettek lehetünk.  

 

3. Strandröplabda sportágfejlesztés 

A Magyar Röplabda Szövetség a 2013-as Sportágfejlesztés keretében megteremtette a tárgyi, technikai 

alapfeltételeket, melyre alapozva hazánkban is elindíthatóvá vált a komoly strandröplabda élet, de még 

szükséges lenne további eszközök beszerzése, mellyel a megemelkedett igényeket (egy hétvégén több helyszín 

és esemény) ki tudja szolgálni. Ezzel párhuzamosan szükséges az is, hogy a megemelkedett igényekhez 

kapcsolódóan a személyi feltételeket is bővíteni tudjuk. 

A strandröplabda az 1996-os Atlantai olimpia óta önálló olimpiai sportág. Ahhoz, hogy az időben legközelebbi 

olimpiára kijuthasson legalább egy strandröplabda-párosunk és ott sikeresen szerepelhessen, hatalmas 

feladatokat kell megoldani és hatalmas fejlesztéseket kell alkalmazni az elkövetkező években. A sportág jövője 

csak úgy képzelhető el, ha a játékosok, a helyszínek, a támogatók, a média és a szervezők érdekeit is szem 

előtt tartjuk. Ennek érdekében a Szövetség már 2014-ben benevezte strandröplabda válogatottját a 

Kontinentális Kupára, esélyt adva ezzel a Játékokra történő kvalifikációra. A következő években pedig ismét 

elvárható, hogy a megkezdett úton haladva a terveinknek megfelelően olyan fiatalok szerepeljenek, akik jóval 

esélyesebbként indulhatnak a kvalifikáción. Ez hosszútávú tapasztalatszerzésre is alkalmas lenne azon 

fiataloknak akik a nemzetközi tornákon (MEVZA, CEV Satellite) már bizonyítottak. A világszínvonalú 

sporteredmények eléréshez azonban az időben elkezdett, céltudatos utánpótlás-nevelés elengedhetetlen. A 

szakág versenyeivel és szervezésével összefüggő feladatok ellátására, hazai és nemzetközi versenyeztetésre 

használtuk fel a KSF forrást.  

 

A strandröplabda szakág 2017-es strandröplabda versenyei 

2017.05.24-05.26 Budapest, Kispest (diákolimpia) 

2017.06.23-06.25 Tata (felnőtt OB 1. forduló) 

2017.06.30-07.02 Pécs, orfűi aquapark (felnőtt OB 2. forduló) 

2017.07.12-07.16 Siófok (CEV satellite-verseny és ifjúsági olimpiai selejtező) 

2017.07.28-07.30 Dunaújváros (felnőtt OB 3. forduló) 

2017.08.12-08.13 Budapest, Lupa-sziget (felnőtt OB-döntő) 
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A strandröplabdázásban érdekelt versenyzők, s velük együtt, a strandröplabda egyesületek, sportvállalkozások 

és szakosztályok száma növekedésnek indult, de a sportág jellegére tekintettel további fejlesztési területek 

erősítésére is szükség lesz a jövőben. 

 

4. Fogyatékkal élők röplabdázása sportágfejlesztési projekt  

A Szövetség határozott célja, hogy folytatja a 2013-ban elindított programjait a fogyatékkal élők 

röplabdázásával kapcsolatban. Továbbra is kiemelten foglalkozunk az önálló Paralimpiai sportággal, az 

ülőröplabdázással, de emellett a hallássérültek és a transzplantáltak röplabdázását is kívánjuk segíteni. 

Ülőröpabda 

A 2017-es év az ülőröplabda sport és nemzeti válogatottaink számára a novemberben megrendezésre került 

horvátországi Európa Bajnokságra való felkészülés jegyében telt. A csapatok nemzetközi tornákon, a Magyar 

Kupa illetve Bajnokság keretein belül készülhettek a versenyekre. 

A női válogatott csapat a finnországi Pajulahtiban egy nemzetközi versenyen kezdte az évet. Nagy sikernek 

könyveltük el,hogy sikerült megverni az EB bajnok orosz nemzeti válogatott 2. csapatát. 

A férfi válogatottunk 2017. április 8-án Olaszország ellen lépett pályára a Sub-Zone torna keretében, 

Gárdonyban. A nyolcvanas- kilencvenes években Európa-bajnok, kétszeres vb-ezüstérmes és négy 

Paralimpián is szereplő magyar válogatott három éves szünet után mérette meg magát újra idehaza. 

Az utóbbi évek legnagyobb ülőröplabda rendezvénye volt Magyarországon a Hungarian Open Ülőröplabda 

Nemzetközi Torna Mátraházán, 2017.szeptember 15-17 között, és célja az ősszel tartandó Európa Bajnokságra 

való felkészülés volt. A rendkívül jó hangulatú tornán öt férfi és öt nő csapat mérkőzött meg egymással kilenc 

európai országból. Magyarország férfi és női csapattal is képviseltette magát, a férfiak a 4. helyezést érték el 

egy újoncokkal tűzdelt csapattal, a nők pedig csak nagy küzdelemben maradtak alul a döntőben az Európai-

bajnoki bronzérmes szlovének ellen. Ez történelmi eredménynek számít, mert a szlovének ellen eddig még 

soha nem nyert szettet a magyar női csapat hivatalos tornán. 

2017. november 6-11. között rendezték Porecben, Horvátországban az ülőröplabda Európa Bajnokságot férfi 

és női csapatok részére is. A tornán 14 férfi és 9 női csapat vett részt. A női csapatnál a célkitűzés a 4-6. 

megszerzése volt, ami korábbi legjobb 7. helyezésünkhöz képest előrelépést jelent. A fiúknál egy új, 

megfiatalodott csapat alapjainak letétele volt a cél. Minimális cél a csoportunkban Grúzia legyőzése volt. 

A női csapat 6. helyezést ért el, ezzel minden idők legjobb EB szereplését könyvelhetjük el a válogatott 

számára. A férfi csapat pedig 11. lett a tornán, ami ennek a fiatal csapatnak óriási siker.  

Az egész éves felkészülés, nemzetközi tornákon részvétel azt eredményezte, hogy a női válogatott az európai 

ranglista 4. helyére lépett fel, míg a férfiak szintén előkelő 6. helyet szerezték meg ugyanezen a ranglistán. A 

2017- es év az utóbbi évek legsikeresebb időszakának tekinthető. 

 

Siketek 

2017. július 18-30 között lezajlott a 23. Nyári Siketlimpia a törökországi Samsumban, ahol a strandröplabda 

párosunk Matyasovszki Luca és Tisza Viktória a selejtezőkből nem jutott tovább, de tiszteséggel helyt állt 

csapatunk. Szereplésüket a támogatás keretéből támogattuk. 

 

Szervátültetettek 

Több mint 2300 résztvevővel zajlott a XXI. Szervátültetettek Világjátéka Malagában. A magyar 

röplabdacsapat a harmadik helyen végzett. A válogatott szereplését a támogatás keretéből támogattuk. 
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5. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatok 

A Központi utánpótlás fejlesztés projekten belül a források a „Vollé! 2020 – Röpsuli”, iskolai támogatási 

programra (szakemberek pénzbeli támogatása, Vollé! 2020 – Röpsuli rendezvények), a tehetséggondozási, 

kiválasztó program kiegészítéseként (SportXXI és Héraklész program), a korosztályos utánpótlás döntők 

versenytámogatásaként, edző – testnevelő továbbképzési programra. Illetve strandröplabda utánpótlás 

fejlesztési programunk (táboroztatás, versenyeztetés, versenyszervezés) finanszírozására kerültek 

felhasználásra. E programon keresztül terveztük az MRSZ-MDSZ együttműködés alapján előkészített 

pedagógus képzését bevezetni. Ugyancsak e program keretben akreditálják a röplabdát az általános iskolai 

oktatásba. A cél, hogy a sportágat a legkisebbekkel is megismertessük, valamint biztosítsuk az ehhez szükséges 

szakmai hátteret az általános iskolákban. A Magyar Röplabda Szövetség és az MDSZ közösen kialakított egy 

szakmai stábot, akik 2017 januárjában kezdték el a munkát mellyel az 1-8. évfolyam számára készítik elő az 

alternatív kerettantervet.  

 

6. Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai 

A sportszervezet támogatási – fejlesztési projekt továbbra is egyik legfontosabb terület, hiszen a konkrét 

szakmai munka a különböző szintű sportszervezeteinknél zajlik. 2017-ben a sportágfejlesztés révén 

megvalósítandó legfontosabb feladataink a sportág eladhatóságának növelése (média, szponzoráció), az 

utánpótlás fejlesztése és a létszámnövelés voltak, de a sportszervezetek számára a magas szintű működéshez 

szükséges eszközök és környezet biztosítására, valamint a nemzetközi porondon szereplő klubcsapatoknak 

szenteltünk kiemelt figyelmet. A négy részterületen megoszló pénzkeret (Központi, adminisztratív feladatok 

ellátása, nemzetközi porondon szereplő-, felnőtt-, valamint utánpótlás csapatokhoz kapcsolódó támogatások) 

fejlesztési célú támogatások irányába toltuk el, s a szigorú és következetes adminisztráció révén a pénzügyi, 

számviteli és elszámolásbeli fegyelmet idén is sikerült megvalósítani.  

 

16421-3/2017  ORV 

 

Két keret felkészülési- és verseny programjának szerves része az ORV, ami egy kiváló lehetőség arra, hogy 

felmérjük a helyzetünket a környező országokkal szemben. Idén is minden lehetőséget biztosítottunk a 

válogatottjaink számára, hogy az ORV-n és a kontinens tornákon is jól szerepeljenek. 
 

U17 fiú válogatott   2017. június 13- 16. Puchov (Szlovákia) 

U16 lány válogatott  2017. június 20-23. Puchov (Szlovákia) 

 

20290-1/2017   SPORT XXI. Program 

Az Európai Röplabda Szövetség által bevezetett új (U16 lány, U17 fiú) korosztályos EB jelentős változtatásra 

ösztönzött bennünket. Mivel a Sport XXI Programban kiválasztott sportolók két évvel korábban kezdik meg a 

szereplésüket a nemzetközi porondon, így az eddigi ritmustól el kellett térnünk. A következő (2003-2004-es) 

korosztály kiválasztása csak a 2017. év második felében realizálódott.  

A táborokat a szakági referensek, valamint a későbbi Héraklész korosztály vezetőedzői szervezik, vezetik a 

sportági vezetővel és felkért előadók, segítők bevonásával, a korábban kiválasztott 20-25 gyerek részvételével. 

A táborok lényege a közösség kialakítása, a játékosokban a röplabdázás iránti elkötelezettség elmélyítése, 

felmérés, információszerzés a játékosokról, valamint a központi szakmai elvek alapján történő képzés, az 

utánpótlásban dolgozó edzők, testnevelők képzése. Mivel a kiválasztó táborok a nyár második felében, illetve 

ősszel lettek megtartva, így a referensek tevőleges munkája is ebben az időszakban kezdődött el.  

A 2017. június 3-5. között került megrendezésre az Országos Gyermek Bajnokság döntője, melyet e program 

keretein belül támogattuk. Az eseménynek Békéscsaba adott otthont, és a támogatásunkkal minimalizálni 

tudtuk a csapatok költségeit. 

A strandröplabda kiválasztó tábort Buday Balázs vezetésével idén is Gyenesdiáson szerveztük meg, amelynek 

a végén az U14-es Országos Bajnokságot is megrendeztük. Mind a tábor, mind pedig a verseny nagyon hasznos 

volt, sokat fejlődtek ez alatt a rövid idő alatt is a kiválasztott játékosok. 
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Az éves edzői továbbképzésünket idén Budapesten rendeztük, ahol a korábbi évekhez képest jelentősen 

emelkedett az érdeklődők száma, ami örömhír a sportág számára. A résztvevők igényes szakmai előadásokat 

hallhattak, és mindenki számára tudtunk étkezést is biztosítani mindkét nap. A rekord számú jelentkezés 

kapcsán az adminisztrációs terhek is megnőttek. Novemberben lezajlott a hagyományos Markovics 

Emléktorna Szegeden, amely verseny évek óta méltán kiemelt, hiszen több mint 100 csapat versenyez két 

hétvégén a különböző korosztályokban. Versenyrendezési támogatás mellett ezúttal pólókat is tudtunk 

ajándékozni a legsikeresebb csapatoknak és edzőiknek. 

A téli időszakban mind a két keret tartott felkészülést, a fiúk Izsákon a lányok pedig Gárdonyban készültek.  

 

8052-2/2017 Szakmai, verseny- és működési támogatás 

A Férfi Röplabda Válogatott Világbajnoki selejtező mérkőzése és Európa Liga szerpelése a 2017. évben  

A Magyar Férfi Röplabda Válogatott 2017-es programját 2017. április 27-én Dunaújvárosban kezdte meg. A 

csapatnak 8 nap állt rendelkezésre, hogy az első felkészülési mérkőzésükre ráhangolódjanak. 2017. május 4-

én Svédországba utazott a csapat, ahova felkészülési tornára kaptak meghívást. 

A svédországi túrát követően a következő héten a magyar csapat látta vendégül a svéd nemzeti válogatottat, 

valamint hozzájuk csatlakoztak a dánok legjobbjai is. A mieink két válogatottat alkotva Dunaújvárosban egy 

4 csapatos mini tornával folytatták a Világbajnoki selejtezőre való felkészülést.  

 

Világbajnoki selejtező torna, helyszín: Tallin, 2017. május 22 – 29.  

 

A Magyar Férfi Röplabda Válogatott az észtországi programot követően Nyíregyházán folytatta a 2017-es 

edzőtáborozását. A csapat június 2-án költözött be a Continental Arénába, ahol tökéletes feltételek mellett 

készülhettek az ukrajnai majd a hazai Európa liga fordulókra.  

 

A csapat ezt követően kezdte meg Európa Liga 1. fordulóinak megmérettetését az ukrajnai Ivano-Frankivszk 

városában, ahol három napos fordulón a dánokkal, izraeliekkel és a házigazdákkal játszottak 2017. június 09 

– 11. között. 

 

Európa Liga 2. forduló, helyszín: Nyíregyháza, 2017. június 15 – 18.  

 

A Női Röplabda Válogatott Világbajnoki selejtező mérkőzései, World Grand Prix fordulói és Európa 

Bajnoki döntő szerpelése 2017. évben 

A felnőtt női röplabda válogatott számára a 2017-es év jóval sűrűbben alakult az eddigi évekhez képest. A 

csapat összesen három nagy tornán vett részt. Elsőkörben a férfiakhoz hasonlóan a 2018-es Világbajnokság 

selejtezőjén mérettették meg magukat, majd következett a World Grand Prix 3. csoportjának programja, végül, 

de nem utolsó sorban a 2016-os évben kiharcolt Európa bajnokság következett Bakuban.  

Az edzőtábor 2017. május 8-án kezdődött az Érd Arénában. Alberto Salomoni és stábja 14 játékossal kezdte 

meg a felkészülést. Az első külföldi túrára 10 nap felkészülési idő állt rendelkezésre, hiszen május 18-án már 

Németországba, Münsterbe utaztak lányaink. A Németországból hazautazó válogatott még a megérkezés 

napján továbbutazott Mariborba, ahol a 2017. május 22-29 közötti edzőtáborban közös edzést és egy 

felkészülési mérkőzést játszott a szlovén női válogatottal.  

A maribori hetet követően a horvátországi Eszéken 2017. május 31- június 04 között megrendezésre került VB 

selejtezőn vettek részt lányaink. A Világbajnoki selejtező csoportunk csapatai: Ausztria, Görögország, Grúzia, 

Magyarország, Oroszország 

Eszék után a lányoknak a rövid pihenő után Szigetszentmiklóson folytatódott a nyári program. Három hét 

felkészülési idejük volt a World Grand Prix 3. csoportjának mérkőzésere. A válogatott 2017. július 7-én 

Mexikóban kezdte meg a versenysorozat meccseit. Első héten Mexikó, Trinidad és Tobago illetve Ausztrália 

volt az ellenfelünk. Második hetet Venezuelában töltötte a csapat, majd a final four az ausztráliai Canberrában 

került megrendezésre.  
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World Grand Prix (Aguascalientes; Mexikó)   2017. július 07-10. 

World Grand Prix (Caracas; Venezuela)   2017. július 14-17. 

World Grand Prix, 3. csoport, elődöntő Canberra, Magyarország – Franciaország (3:2) 2017. július 22.  

World Grand Prix, 3. csoport, döntő Ausztrália-Magyarország (0:3)    2017. július 23. 

 

Hibátlan teljesítménnyel, a döntőben is remekül játszva nyerte meg a 2017. évi World Grand Prix-sorozat 3-

as csoportját a magyar női röplabda-válogatott. 

 

Felkészülés a 2017-es Európa Bajnokságra  

A sikeres júliusi világjárást követően 2017 augusztus 16-án kezdődött meg az újabb, egy hónapos felkészülés 

a bakui Európa bajnokságra. A program záró tornája előtt két külföldi felkészülésen is részt vettek lányaink. 

A válogatott augusztus végén felkészülési mérkőzésre utazott Törökországba. Az isztanbuli program során 

három mérkőzést vívtak meg a hazai U23-as válogatottal, akik a korosztályos Világbajnokságra készültek.A 

két csapat a felkészülés különböző fázisában csapott össze. A nem hivatalos mérkőzéseken a török válogatott 

bizonyult erősebbnek. Második, immáron hivatalos tornán Fehéroroszországban játszott válogatottunk. 2017. 

szeptember 7-11 között a hazai válogatott mellett egy orosz és egy fehérorosz klubcsapattal játszottak a mieink.  

Európa Bajnokság döntő 2017 – Azerbaijan, Baku  2017. szeptember 21 - 25. 

A három csoportmérkőzés után válogatottunk elbúcsúzott a további küzdelmektől és befejezte a 2017-es 

programját. A válogatott a 2017. évben a leghosszabb programján van túl, melyekben nagy sikereket ért el.  

 

13871-3/2017  U19 Férfi EB döntő  

A 2017. évi U19-es férfi ifjúsági Európa Bajnokság rendezési jogát szövetségünk az előzetesen beadott 

jelentkezésünknek megfelelően Szlovákiával közös rendezésben a 2014. október 22-23-án megrendezett CEV 

(Európai Röplabda Konföderáció) közgyűlése jóváhagyta. 

Az örömteli eseményt Győr városában rendeztük 2017. április 22-30 között, ahol a magyar csapatra a lengyel, 

orosz, belga, bulgár és az olasz válogatott várt. A magyar válogatott csapat az Európa Bajnoki döntőn a 10. 

helyezést érte el.  

A rendezés mindenben megfelelt az Európai Röplabda Konföderáció elvárásainak, s jól szolgálta a nyáron 

megrendezettl EYOF verseny előkészítését. 

 

31966-5/2017   Strandröplabda Satellite 

Helyszín: Siófok - MLSZ Beach Arena 2017. július 13-16. 
 

A Magyar Röplabda Szövetség a 2017-es szezonban sikeres pályázatának köszönhetően nemzetközi felnőtt 

pénzdíjas, és ifjúsági olimpiai kvalifikáció strandröplabda tornát rendezhetett Siófokon. 

A 2017 CEV Satellite tornán összesen 96 indulónak volt lehetősége versenyezni, amelyből mindkét nemnél 4-

4 pár képviselte Magyarországot.A 4 nevezett párosból 1-nek kellett kvalifikációs mérkőzést játszania 

(férfiaknál: Takács/Kiss, nőknél: Bohárné/Háfra), akiknek nem sikerült a főtáblára jutás.A 3 főtáblán kezdő 

páros (férfiaknál: Bagics/Meszlényi, Benkő/Oláh, Soós/Kiss) nőknél: Dénesi/Győri, Lakatos/Lutter, 

Szabó/Tóth) mindegyike 13. helyen végzett a tornán, értékes 50 nemzetközi pontot szerezve ezzel. 

Az ifjúsági olimpiai kvalifikációs torna siófoki állomására 4 országot sorsoltak Magyarország mellé, 

Lengyelországot, Hollandiát, Bosznia és Hercegovinát és Szerbiát.A fiúknál Hollandia mellett - nagy 

meglepetést okozva, óriási sikert elérve - a magyar páros (Hajós/Stréli) is továbbjuttatta országunkat a 2018-

ban megrendezésre kerülő következő fordulóba.A lányoknál sajnos a magyar párosnak ez a bravúr nem sikerült 

és 5-ként végzett a csoportjában. 

A rendezvény sikeresen lezajlott, amire az Európai Röplabda Szövetség supervisor-ától kiváló végső 

minősítést kapott a Magyar Röplabda Szövetség. A rendezvény sikerét a CEV külön díjjal is elismerte.  
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A rendezvénynek jelentős, és abszolút pozitív országos médiavisszahangja volt.A Magyar Röplabda Szövetség 

mellett a kiemelt magyar strandröplabda párosok számára is egy rendkívül hasznos versenyt rendezett 

országunk. 

A Szövetség elérte célját, és sikeres rendezésének köszönhetően csatlakozni tudott a nemzetközi 

strandröplabda vérkeringéséhez. A strandröplabda vezetés ambíciózus terveinek első lépcsőjét sikeresen vette, 

így bizakodva néz a jövőbeli kihívások, célok teljesítése elé.A játékosok számára az értékes nemzetközi 

tapasztalatok mellett a nemzetközi pontok is rendkívüli jelentőséggel bírnak, amelyek segítségével tudnak 

előkelőbb pozícióból indulni a többi külföldi versenyen, további tapasztalatok és sikerek megszerzésének 

reményében. 

Az ifjúsági versenynél kiemelkedett a Hajós Artúr - Stréli Attila Bence páros sikere, amely sport és média 

szempontból is jó hatással van a magyar strandröplabda sportág fejlődésére. 

 

67355-3/2017  MEVZA torna 

A Magyar Röplabda Szövetség sikeresen pályázott az U16-os női MEVZA torna megszervezésére, így az 

eseményre december végén került sor Győr városában. A tornának az Olimpiai Sportcentrum egy minden 

igényt kielégítő, nemzetközi szintű csarnoka adott otthont.  

A magyar válogatott 2017. december 26-án este érkezett Győrbe. Végeredmény: 1. Horvátország 2. 

Csehország 3. Szlovénia 4. Szlovákia 5. Magyarország 6. Izrael 7. Ausztria 

Összességében elmondható, hogy a torna kiváló körülmények között zajlott. A terem és a kiszolgáló helyiségek 

világszínvonalúak voltak, a szervezői sátb remek munkát végzett. A magyar válogatott számára különösen 

fontos volt ez a rendezvény, hiszen egy héttel később hazai rendezésű (Miskolc) EB selejtezőn vettek részt. 
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Kapott támogatások kimutatása

2017 püi 

teljesítés
(AIE/PIE)

MOB Héraklész Program dologi 699-3/2016 2016-2017                -                 -              971              -                  -                 -                    -      

MOB Sport XXI. 2016 UP21/860-3/2016 2016-2017                -            2 400              -                  -                 -               3 691    

EMMI KSF V. 4666-2/2016 2016-2017                -                 -                 -           1 496             822                -          14 867      287 815            17 185             -      

EMMI Infrastuktúra Továbbutalt 45104-5/2014 2014-2017                -                 -                 -                -                  -             4 500               -               4 500             -      

Magyar Paralimpiai Bizottság 5530-2/3/2016 2016-2017           2 000          1 500           521             185                -                 -                  706             -      

EMMI UP többletfeladat_2 52953-6/2016 2016-2017         10 000        10 000               -           1 974           6 680                -                 -           1 346             8 654             -      

EMMI U18 EB selejtező Jászberény 62933-3/2016 2016-2017           5 000          5 000               -             302           4 364                -                 -              334             4 666             -      

EMMI Héraklész Program 18007-1/2017 2017-2018         47 399        45 680          1 172         1 769         45 083                -                 -                -              46 852          547    

EMMI KSF VI. 21129-1/2017 2017        305 000      305 000               -         50 327           9 752        46 626          270 379    

EMMI ORV 16421-3/2017 2017           1 200          1 200               -                -                  -                 -               1 200    

EMMI SportXXI. 20290-1/2017 2017         11 320        11 320               -           1 769           9 551                -                 -                -              11 320             -      

EMMI Szakmai működési 8052-2/2017 2017         17 998        17 998               -           7 188                -                 -              17 998    

EMMI Szakmai verseny 8052-2/2017 2017           1 622          1 622               -                -             1 622                -                 -                -               1 622             -      

EMMi U19 Ffi EB döntő 13871-3/2017 2017         25 000        25 000         2 041         22 959                -                -              25 000             -      

EMMI Strandröplabda Satellite 31966-5-2017 2017         12 000        12 000         1 224         10 776              -              12 000             -      

EMMI Mevza torna 67355-3/2017 2017           5 000               -            4 551              -             4 551                -                 -               4 551          449    

Összesen        443 539      438 720          6 694       68 611         14 252        61 493          430 324    

Támogatás Típusa: X

2017 (AIE/PIE)

2 017             5 000          5 000              -             5 000                -                 -                -               5 000    

2016-2017                -              379           379                -                 -                -                  379    

2017-2018              824            226            226           451                -                 -                -                  451    

Összesen                5 824             5 605           830                -                 -               5 830    

Támogatás típusa: X

FIVB WGP 2017     14 227       14 227                -                  -                 -                -              14 227    

FIVB egyéb 2017         342              -               342                -                 -                -                  342    

2017       1 217              -             1 217                -                -               1 217    

CEV egyéb szakmai 2017       4 911           4 911             4 911    

2017       2 471              -             2 471                -                -               2 471    

2017       7 783           7 783                -                 -                -               7 783    0

Összesen     30 951       14 227         16 724                -                 -              30 951    

Támogatás típusa: X

Tactic Kft. 2017         500              -               500                -      0 0             500    

Global Safe Service Kft. 2017         350              -               350                -      0 0             350    

MKB Bank Zrt 2017     15 000              -           15 000                -      0 0         15 000    

Groupama Biztosító Zrt. 2017       1 500              -             1 500                -      0 0          1 500    

NAV 1% felajánlás 2017           95              -                 95                -      0 0               95    

Összesen     17 445    0               -      0           17 445    

Támogatás típusa: X

2017         278           278    0             278    

Látvány-csapatsport szponzori 

támogatás
2017       2 487              -             2 487    0          2 487    

Látvány-csapatsport támogatások 2017   163 792              -         101 980    0       101 980    

Látvány-csapatsport igazgatási díjak 2017     27 498              -       - 0               -      

Összesen   194 055    278         104 745    

Támogatás típusa: X

Siófok Város Önkormányzata  15398-2017

összege

VEKOP-8.1.1-15/2015-00001_XX.kerület

VEKOP-7.1.3-15-2016-00001

CEV Szakmai (EB döntő rendezés)

Támogató megnevezése
Támogatás Felhasználás összege

Támogató megnevezése

                -                   -      

             -      

2017. évi 

szerződések 

összege

Teljesítés

összege

    163 674                    -            34 621    

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként

tárgyévi összege

             -                 7 997                 -      

      10 810    

           373    

        5 000                    -      

           1 294    

         59 500    

Támogatás Felhasználás összege Átvitel

        1 200                    -                   -      

Visszatérítendő

Visszatérítendő

Magyar Röplabda Szövetség

Továbbutalt 

Továbbutalt 

Továbbutalt 

Továbbutalt 

                -      0

0

eFt-ban

    285 968           373 995          35 617    

vissza nem térítendő

                -      

Személyi Dologi Felhalmozási előző évi

        3 691    

Felhasználás összege

         15 709    

Központi költségvetési szervtől kapott támogatás

Személyi

17 445   0   0   

vissza nem térítendő

Más gazdálkodó szervezettől kapott támogatás eFt-ban

Támogató megnevezése

Támogatás

vissza nem térítendő

vissza nem térítendő

Nemzetközi szervezettől kapott támogatás

időtartama

           373    

eFt-ban

Támogató megnevezése

Támogatás Felhasználás összege Átvitel

összegeidőtartama Személyi Dologi Felhalmozási előző évi tárgyévi

időtartama Dologi előző év/évek tárgyéviFelhalmozási

Átvitel

2017. évi 

szerződés 

összege

Pénzügyi teljesítés

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként

Önkormányzattól kapott támogatás eFt-ban

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként

összege

Visszatérítendő

CEV Szakmai (EL)

CEV Szakmai (SR)

Támogatás
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként
Felhasználás összege

Átvitel

időtartama Személyi Dologi Felhalmozási előző évi tárgyévi összege

Visszatérítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként

Más gazdálkodó szervezetektől kapott egyéb bevétel eFt-ban

Támogató megnevezése

Látvány-csapatsport kiegészítő támogatás

104 467   0   

Visszatérítendő vissza nem térítendő

időtartama összege Személyi Dologi előző évi tárgyévi


