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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

A Szakszövetségnek a sportágában (röplabda és strandröplabda) alapvető feladata: 

a. meghatározni a Sporttörvény 23. § (1) bekezdésében foglalt szabályzatokat. A Szakszövetség a 

7. §-ban meghatározott szabályzatok kiadásával biztosítja a sportág rendeltetésszerű működését; 

b. a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét és e 

versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit; 

c. megrendezni a magyar röplabda és strandröplabda (országos, nemzeti) bajnokságot, illetve a 

magyar (köztársasági) kupát; 

d. meghatározni és kiadni a hazai és - a sportági nemzetközi Szakszövetség versenynaptárához 

igazodva - a nemzetközi versenynaptárat; 

e. működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni Magyarországot a nemzetközi 

sportrendezvényeken; 

f. megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi Szakszövetség, illetve a sportági külföldi 

Szakszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar sportolók külföldi versenyzéséhez vagy 

külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez, elősegíteni a sportághoz tartozó sportolók 

részvételét a nemzetközi sporteseményeken; 

g. képviselni Magyarországot a sportág nemzetközi szervezetében, részt venni a sportág 

nemzetközi szervezeteinek munkájában, szervezni a sportág részvételét a nemzetközi 

sportkapcsolatokban; 

h. szabályzatban rendezni - a Sporttörvény 36-37. §-ában meghatározott módon - az általa kiírt 

(szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításának 

módjait és feltételeit; 

i. a h) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a szerződéskötés 

jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni; 

j. a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához 

szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes hozzájárulást kiadni; 

k. meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 

fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról; 

l. képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság, a többi 

sportszövetség, illetve más civil szervezetek előtt; 

m. az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a 

tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágban működő sportszakemberek képzését 

és továbbképzését; 

n. meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 

végrehajtásáról. Hozzájárulni a Magyarországon lebonyolításra kerülő röplabda és 

strandröplabda sportesemények szervezéséhez, megrendezéséhez, figyelemmel a Sportról szóló 

2004. évi I. Törvény 65.§ (4) bekezdésében foglaltakra. 



2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Sportági szakszövetségi feladatok ellátása 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Sportági szakszövetségi feladatok ellátása 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2004.évi I. törvény 20.§.(1) 

Magyarország alaptörvénye XX. Cikk, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 15. pontja, 

továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

49 §-a szerint a sport állami és helyi önkormányzati 

közfeladatnak minősül. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Sporttevékenység 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 15.021 fő 

A Magyar Röplabda közhasznú tevékenységéből 

részesül valamennyi játékos, az 

MRSZ versenyrendszerében szereplő klubok, 

sportvezetők, játékvezetők, valamint valamennyi 

röplabdabarát. 

Összesen: 2017: 15.021 fő (versenyengedéllyel rendelkező: 6.167 fő)  

2017-ben összesen 3.939 fő új leigazolás történt 

2017.12.31 tagszervezetek száma 153 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 
 

NB I. 23 csapat NB II. felnőtt: 26 csapat, 

U21 23 csapat, U19 47 csapat, U17 48 csapat, U15 61 csapat, U13 76 csapatutánpótlás bajnokságok 

összesen: 255 csapat, 

Országos Mini Kupa torna: 171 csapat, 

Saját rendezésű nemzetközi tornák: 45 csapat, 

Strandröplabda: 596 új igazolás, összesen 1.005 játékos szerepel a nyilvántartásban 

Strandröplabda diákolimpia: 202 csapat 

Ülőröplabda: 10 új igazolás, összesen 107 játékos szerepel a nyilvántartásban 

 
5. A szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások 
 

Megnevezés (1000 HUF) Előző év Tárgy év 

Tagszervezetek műhelytámogatás projekt EMMI KSF V. 4666-2/2016  111 633 14.867 

Infrastruktúra fejlesztés tagszervezeti támogatás EMMI 45104-5/2014 1 860  

Sport legyen a Tiéd program Iskolai eszközcsomag támogatás EMMI 59778-3/2015 45 480  

Tagszervezetek műhelytámogatás projekt EMMI KSF VI. 21129-1/2017   46.626 

Összesen: 216.631 61.493 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen): 0 0 

Összesen: 0 0 

A Magyar Röplabda Szövetség a 2017. évben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőknek. 



7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 614 819 913 993 

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 614 819 913 993 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 613 575 825 006 

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 107 942 210 630 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 613 149 825 006 

K. Adózott eredmény 1 244 88 987 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

Adatok (1000HUF) Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  764 406 

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  90 231 

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0,22 

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 0 

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  0,99 

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0 

 

A Magyar Röplabda Szövetség 2017-ben is teljesíti a közhasznú jogálláshoz szükséges erőforrás-ellátottsági 

és társadalmi támogatottsági kritériumokat. 

 

Budapest, 2018. április 18. 

        ……………………………….. 

           A gazdálkodó képviselője 


