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MRSZ infrastrukturális fejlesztési koncepció 

1. A magyar röplabdázás az elmúlt években – a kormány támogatásának is 

köszönhetően – jelentős előrelépést ért el a válogatott eredményességének területén. 

Elsősorban a női szakág esetében ennek háttere egyes klubok önerőből történő 

megerősödése. Azonban a hosszú távú sikeresség előfeltétele az infrastrukturális 

háttér fejlesztése, ugyanis e téren jelentős elmaradásunk van más 

látványcsapatsportágakkal szemben.  

A magyar röplabda társadalom elkötelezett a 2024-ben megrendezendő olimpia 

ügyében, ugyanis a teljes magyar sportélet ugrásszerű fejlődésén belül a sportág 

ezáltal önálló sportcsarnokot kapna 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. Ennek bekerülési 

költsége 1.5 milliárd forint. 

2. A magyar röplabdázáson belül az elmúlt években – a férfi és a női szakágban 

egyaránt – létrejöttek az utánpótlás akadémiák. Ezek jellemzője, hogy szervezetileg 

ugyan működő rendszert alkotnak, azonban nem rendelkeznek saját edzőközponttal. 

A létszámnövekedés és a sportág vonzóképessége nagyban múlik azon, hogy a 

következő években önálló edzőteremmel rendelkezzenek, ezért az alábbi klubok 

esetében indokolt egy-egy munkacsarnok megépítése. 

Női szakág: 

- Vasas (itt működik a Központi Röplabda Akadémia) 

- Nyíregyháza 

- Békéscsaba 

- Gödöllő 

- Szombathely 

Férfi szakág 

- Kaposvár 

- Kecskemét 

- Dunaújváros 

- Kazincbarcika 

-  Szolnok 

 

Egy-egy munkacsarnok megépítése 150 millió Ft, így a teljes program forrásigénye 

1,5 milliárd forint. 
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3. A Strandröplabdázás népszerűsége a világban rohamosan nő. Magyarország – 

elsősorban a megfelelő infrastrukturális háttér hiányában – nem képes egyenlőre 

követni a trendet. Ma már a szakág kilépett a szezonális szerepből, ezért elsősorban 

fedett pálya létrehozására, illetve a nyári időszakban a városok főterén 

megrendezendő versenyek eszközparkjának bővítésére van szükségünk. 

- Önálló fedett strandröplabda központ létrehozása Budapesten – 250 millió forint. 

- A meglévő lelátópark befogadóképességének bővítése 400 férőhellyel – 10 millió 

forint. 

- 6 db mobil öltöző – 6 millió forint 

A fenti program megvalósítása értelemszerűen több évet vesz igénybe, azonban az abban 

szereplő pontok megvalósulása esetén a magyar röplabdázás immár stabil háttérrel 

célozhatna meg folyamatos válogatott és klubsikereket a világ egyik legnépszerűbb sportága 

esetében. Mindez jelentős pozitív hatással bírna az összmagyar sportéletre. 

 

AZ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI PROJEKTEK TELJES 

PÉNZÜGYI KERETE  

2017-2020 évre vonatkozóan: 3.250.000.000 Ft 

2017-ben: 250.000.000 Ft 

2018-ban: 1.000.000.000 Ft 

2019-ben: 1.000.000.000 Ft 

2020-ban: 1.000.000.000 Ft 


