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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Ahogy a korábbi években kihangsúlyoztam a Kiemelt Sportágfejlesztési támogatással a 
röplabdázás esélyt kapott, hogy több évtizedes nehéz helyzetéből kilábaljon, s a fejlődés útjára 
lépjen, s úgy érezhetjük, hogy a támogatást eredményeinkkel megfelelően honoráltuk.  
 

A 2017. évben a férfi bajnoki döntőn Kaposváron ismét telt ház előtt nyerte meg történetének 
18. bajnoki címét a FINO Kaposvár csapata, míg Békéscsabán 2400 néző ünnepelte a 
Linamar-Békéscsabai RSE zsinórban negyedik bajnoki aranyát. A Magyar Kupa döntőben 
ismét zsúfolásig megtelt az Érd Aréna mind a férfi, mind a női döntőre, a sportág igazi ünnepe 
lett a februári esemény. Újra több ezer gyerek vett részt a Röpsuli és a Mini Kupa versenyein, 
melyet újra, a Manó korosztállyal és országos bajnoki rendszerrel egészítettünk ki a nagy 
érdeklődés és a színvonal emelkedése miatt. Sikeresen bonyolítottunk le óvodai zsinórlabda 
bajnokságokat is, a legkisebb gyermekek sportággal való megismertetésének érdekében.  

 

Férfi válogatottunk is sikeresen szerepelt a hivatalos versenyeken, s sikeres U19-es fiú EB 
döntőt rendeztünk Győrben, de legnagyobb szakmai sikerünk minden kétséget kizáróan újra 
a női válogatott 2017. évi szereplése, hiszen a 2015. évi sikeres Európa bajnoki szereplés és 
CEV Európa Liga bajnoki címének megnyerése és az újbóli kvalifikációt követően a 2017. évi 
EB döntőbe a csapat megnyerte a Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) által rendezett 
World Grand Prix 3. csoportját. 
 

 
 

A támogatás, melyet kaptunk sokszorosan megtérült az országnak, s a Kiemelt 
Sportágfejlesztési támogatásban részesülő sportágak közül (egyedüli csapatsportként) mi, 
röplabdások jól használtuk ki az adódó lehetőséget, s sokat fejlődtünk a kezdeti viszonyokhoz 
képest. Azt ígértük a támogatási időszak kezdetén, hogy sikerre visszük ezt a világszerte 
népszerű sportágat, s úgy gondoljuk, hogy ehhez jó úton is járunk. 
 

Az eddigi bizalom és a TAO támogatási körbe történő beemelés hatalmas lehetőség, s azt 
kérjük, hogy továbbra is bízzanak bennünk, s érjük el együtt a legjobb eredményeket. 
 
Előre is köszönettel, 

 

               a Magyar Röplabda Szövetség vezetése 
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Versenysport, élsport szakmai 
és működési feladatok 

 

SZERVEZETFEJLESZTÉSI RÉSZPROJEKT 2018 év 

A kiemelt állami támogatás érkezése előtt komoly humánerőforrás hiánnyal küszködött a szövetség. A 
2013-2014-es támogatási évben lehetőségünk volt a szakértő humánerőforrás fejlesztésére, s 2015-
ben meg tudtuk tartani azt. Kiemelt jelentősége volt a „gondos” és körültekintő gazdálkodás elősegítése, 
a válogatottak menedzselése, illetve a klubok felmerülő egyéb problémáinak és kérdéseinek 
„szolgáltató központ”-ként történő megoldása, melyhez elengedhetetlenek voltak az irodai fejlesztések. 
Az eltelt időszakban és az előttünk álló feladatok, az állami támogatás kezelési feladat az alábbiakban 
részletezett módon tud megvalósulni:  

1. MRSZ iroda humánerőforrás biztosítása, bővítése (munkabér-megbízási díj tervezett 

részbeli elszámolási projektje) 

Kialakított illetve tervezett betöltendő posztok 

Főtitkár (főállás) Szervezetfejlesztési projekt 
keretében 

Gazdasági-adminisztratív vezető (főállás) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Teremröplabda referens (mellékállás-
megbízás) Szervezetfejlesztési projekt 

keretében 

Strand-, és szabadidő röplabda referens 
(főállás) Strandröplabda projekt keretében 

Technikai igazgató (főállás) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Kommunikációs munkatárs (főállás) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Sportszervezési igazgató (főállás) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Online szerkesztő, sajtós (mellékállás) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Titkársági asszisztens (főállás) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Támogatási referens (főállás) Sportszervezeti 
projekt keretében 

Technikai vezető női-férfi, utánpótlás 
válogatottak (főállás) Nemzeti válogatottak 

projekt keretében 

Fogyatékkal élők röplabda bizottság referens 
(Fogyatékkal élők projektjének elszámolásában) 

Vollé!2020 – Röpsuli program vezető 
Központi utánpótlás projekt keretében 

Belső könyvelő (megbízás alapján) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Jogi képviselő (megbízás alapján) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Versenybizottság vezető (megbízás alapján) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság vezető 
(mellékállás-megbízás) Központi utánpótlás 

projekt keretében 

Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság 
vezető (mellékállás-megbízás) 

Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Szertáros-raktáros (megbízás alapján) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Sales és Marketing munkatárs (mellékállás) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 

Operatív Igazgató (főállás) Szervezetfejlesztési 
projekt keretében 

Gazdasági asszisztens (mellékállás) 
Szervezetfejlesztési projekt keretében 
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2. Eszközök, bérlemények 

a. Iroda 

A szövetség 2015-ben új irodába költözött, azonban a bővülő 
humánerőforrás miatt újabb irodaterületek bérlésére is sort kell 
kerítenünk, melynek bérleti díját részben jelen támogatás terhére 
kívánjuk megoldani. 

b. Raktár-szertár 

A korábban meglévő helyek már nem voltak megfelelőek a strandröplabda és a teremröplabda eszközök 
tárolására elengedhetetlen volt a váltás. A korábban a Gödöllői Ipari Parkban bérelt raktárt 2015-ben a 
könnyebb elérhetőség és nagyobb helyszükséglet miatt előbb budapesti raktárra cseréltük, majd 
gazdaságossági okokból Fótra helyeztünk át, melynek bérleti díját részben jelen támogatás terhére 
kívánjuk megoldani.   

c. Irodai, informatikai, egyéb eszközök 

Az iroda folyamatos szükségletei miatt a lehető legcélszerűbb és legköltséghatékonyabb megoldásokat 
igyekszünk választani a megfelelő munkavégzés érdekében. Informatikai fejlesztéseink folyamatossága 
miatt szükségesek lesznek különböző irodai eszközök beszerzése, de ezeket más programból kívánjuk 
megoldani. 

3. Marketing, PR, kommunikációs fejlesztések 

Honlap átalakítás, arculatkialakítás beszerzései, írott, elektronikus sajtó, TV, rádió 
kapcsolatfejlesztés részben teljesült a korábbi támogatásokból, a merchandising és egyéb PR 
kiadások nem jelentek meg az elszámolásainkban, de egyre inkább előtérbe kerül.  

A 2017-ben a korábbi időszakban technikailag és tartalmilag átalakított honlapot fejleszteni 
szükséges, mivel rendkívül fontos, hogy az oldal hosszú távon a magyar röplabdasport első 
számú médiafelületévé váljon, ahonnan sportolók, edzők, sportvezetők, szurkolók és a média 
munkatársai is első kézből értesülhetnek a Magyar Röplabda Szövetség híreiről (kiemelten az 
olimpiai /terem- és strandröplabda/ és Paralimpiai /ülőröplabda/ területekről). Ezzel együtt a 
közösségi média erősítése, naprakésszé tétele is indokolt, hiszen rengetegen használják e 
felületeket (például Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). Nemzetközi események kapcsán 
fentiek minőségi meglétét és működését mind megköveteli az Európai Röplabda Konföderáció 
(CEV). 

A 2015-ben az M4 Sport által elindított röplabda-közvetítések 
mellé szeretnénk az elmaradt röplabda magazint is életre hívni, 
melyet szintén támogatna a közmédia, ugyanakkor a gyártási 
költségek a Magyar Röplabda Szövetséget terhelnék. Ez egy 
nagy lehetőség, mert egy széleskörű háttér-információs 
felületet biztosítana a sportágnak, különös tekintettel az 
olimpiai programok, az utánpótlássport és a sportág hazai 
példaképeinek bemutatására, népszerűsítésére.  

A Magyar Röplabda Szövetség kommunikációjának fejlesztése és kiszélesítése már 
megkezdődött korábban. A jelek azt mutatják, hogy jó az irány, viszont tovább kell fejlődni, hogy 
a röplabdasport is felzárkózhasson más kiemelt jelentőségű csapatsportok mellé. Az MRSZ 
kommunikációs tevékenységének egyértelmű célja, hogy a közönség számára fokozatosan 
egyre vonzóbbá váljon a sportág és egyre többen érdeklődjenek iránta. 
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4. Adatnyilvántartás és statisztikai szoftver bevezetése  

a. Adatnyilvántartó rendszer 

A 2018. év egyik legfontosabb fejlesztése a játékosokat, csapatokat, valamint az MRSZ 

égisze alatt zajló eseményeket regisztráló on-line rendszer elkészítése volt. A szoftver 

saját fejlesztés, mely révén mind az adatnyilvántartás, mind az adatszolgáltatás 

folyamata egyszerűbbé válik. A nyilvántartás bevezetése 2017-ben van tervezve, 

költségei más forrásból valósulnak meg. 

b. Statisztikai szoftver 

A XXI. század igényeinek megfelelően, a játékosok, edzők, valamint a szurkolók és a 

média magasabb szintű kiszolgálása érdekében a Nemzeti Bajnokság legfelső 

osztályában bevezetésre kerül a 2017-es szezontól kezdve a Datavolley 

mérkőzéselemző rendszer. Az olasz fejlesztésű 

program a világ számos országában használják, s 

többek között a CEV (Európai Röplabda Konföderáció) 

kötelező szolgáltatása. A beszerzés a szoftverek 

megvásárlásán túl tanfolyami rendszerű felkészítést is 

igényel, illetve a csapatok részéről megfelelő 

humánerőforrás is szükséges. 

A szoftverek rövid ismertetése: 

Click&Scout: amatőr csapatok részére kifejlesztett, könnyen és gyorsan tanulható, 

egyszerűen kezelhető program, amely az adatok felhasználását illetően is rendkívül 

egyszerű, mégis a mérkőzéseken (kismértékben a mérkőzések után is) nagy 

segítséget nyújthat. Ára alacsony, hardverigénye közepes. 

Data Volley: profi csapatok részére kifejlesztett, statisztikusi szemszögből nehezen és 

nagyon lassan, (elemzői szemszögből közepesen gyorsan) tanulható, rendkívül 

összetett és nehezen kezelhető program, amely nagy felkészültséget és rengeteg 

tapasztalatot igényel, viszont mind a mérkőzéseket megelőzően, mind a 

mérkőzéseken, mind a mérkőzések után rendkívül nagy segítséget nyújthat a teljesség 

igényével. Ára és hardverigénye magas 

Data Video: kétféle változata van egy magas szintű (Essential) és egy professzionális 

(Pro) változata. Az előbbi statisztikai szoftverek videó anyag feldolgozásához és a 

statisztikával történő összekapcsolásához szükséges szoftver. Mind statisztikusi, mind 

elemzői szemszögből gyorsan tanulható, viszonylag könnyen kezelhető és a 

mérkőzéseket megelőzően és a mérkőzések után komplett vizuális anyaggal támasztja 

alá a számokat. Ára magas, hardverigénye közepes. 

2017-es évben képzést tervezünk a más támogatásból megvalósítani szándékozott a 

statisztikával összefüggésben, amely képzést részben jelen támogatásból 

finanszíroznánk: 

1. Click&Scout felhasználói képzés és továbbképzések 

Célcsoport: jelenlegi NBI-es csapatok edzői és/vagy másodedzői (később alsóbb, ill. 

utánpótlás szinteken) 
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5. Területi szervezetek, megyei, regionális szövetségek, MRSZ Szakbizottságok, testületek 

működési feladatainak biztosítása 

a. Területi szervezetek, megyei, regionális szövetségek működési feladatainak 

biztosítása 

• A Szakszövetség égisze alá tartozó 

szervezetek jogi, szervezeti támogatása, a 

megváltozott törvényi szabályozásnak 

megfelelően. A projekt első elemeként a 

működő, létező jogi személyiségű 

szervezetek lehetséges beolvasztását, majd 

később a hiányzó szervezetek felállítását is 

meg kell kezdeni.  

b. MRSZ Szakbizottságok, testületek működési feladatainak biztosítása 
 

• A szakszövetség szervezeti működése a jól működő bizottságokon alapul, de 
működésükhöz megfelelő segítséget kell nyújtani. A bizottságok, testületek 
mellé szükséges az adminisztrációért felelős személyeket rendelni, hogy a 
felettük történő kontroll folyamatos legyen. 

 

NEMZETI VÁLOGATOTTAK MENEDZSELÉSE RÉSZPROJEKT 

2018 év 

 
1. Koncepció – eldöntendő kérdések 

a. A rendelkezésre álló információk alapján el kell döntenünk azt, hogy jelenleg hol a 
helyünk a világ és az európai röplabdázásban, s azt, hogy hova kívánunk eljutni 2020-
ig. 

b. Meg kell határozni azt, hogy melyik teremválogatottunkat (női, férfi vonal) preferáljuk 
jobban, melyiknek „adunk” több lehetőséget a versenyeztetés, menedzselés során. 

c.  Meg kell határozni, hogy az egyes világ- és kontinentális un. főversenyek és egyéb 
versenyek közül melyeket helyezzük előtérbe, melyek azok, amelyeken szeretnénk 
eredményt elérni (döntőbe jutás) és melyek azok, amelyeken való szereplés merő 
ábrándnak tűnik jelenleg, s melyek azok, amelyek a felkészülést szolgálják. 

d. Az előző pontban leírtak eldöntésének következtében kell elkészíteni a hosszú- közép- 
és rövidtávú stratégia terveket, programokat, melyek a nemzeti válogatottak 
működtetésére vonatkoznak. 

 

 
2. Javaslat a koncepcióban vázoltak meghatározására  
 
a). A rendelkezésre álló információk alapján el kell döntenünk azt, hogy jelenleg hol a helyünk a 
világ és az európai röplabdázásban, s azt, hogy hova kívánunk eljutni 2020-ig: 
 

• Az első fejezetben leírtak alapján nyilvánvaló, hogy jelenleg mindkét teremválogatottunk az 
európai középmezőnyben és a világranglista második felében helyezkedik el. A nők helyzete 
valamivel kedvezőbb, ebből már helyzeti előny is származik, hisz a sorsolások esetén a 
ranglista helyezéseket veszik figyelembe. 

• Ki lehet jelenteni, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek (játékosok, korábbi eredmények) a női 
válogatott kedvezményezettebb helyzetben van a férfival szemben 
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• 2020-ig bezárólag el lehet jutni oda, hogy mindkét nem legalább egy alkalommal szerepeljen a 
kontinentális bajnokság 16-os döntőjében. 

• 2020-ban olyan helyzetben kell, hogy álljunk az állami sportvezetés döntéshozói elé, hogy 
lehetőség legyen a minőségi, professzionális versenyeztetési igények benyújtására, amely a 
világesemények kvalifikációjára is esélyt adhat. 

• Az utánpótlás válogatottakat hasonló szellemben és körülmények között kell képezni, nevelni, 
fejleszteni, mint a felnőtt kereteket, részükre tehát minden megállapítás adoptálható 
 

b). Meg kell határozni azt, hogy melyik teremválogatottunkat (női, férfi vonal) preferáljuk jobban, 
melyiknek „adunk” több lehetőséget a versenyeztetés, menedzselés során: 
 
Természetesen az is koncepció, hogy minden nemzeti csapatunk egyforma elbírálás alá esik, nincs 
kivételezett nem és korosztály. Azonban a rendelkezésre álló anyagi források, valamint a jelenlegi 
helyzetben taglalt előnyök miatt az alább javaslatot tesszük: 
 

• Rövidtávon (2019-ig) a női válogatott preferálása látszik elfogadhatónak. Úgy gondoljuk, 

hogy a női válogatottunknak van jelenleg esélye arra, hogy az EB 16 csapatos döntőjébe 

való jutást elérje. Véleményünk szerint a mostani generációnak a 2015. (teljesült!) és a 

2017. évi EB döntőbe jutás (teljesült!) is reális célkitűzés. 

• A férfi válogatottunk jelenleg nem képvisel olyan játékerőt, hogy hasonló célokat tűzzünk ki 

az ő esetükben is. A férfiakkal szemben az az elvárás fogalmazódhat meg, hogy a 2019. 

évre érjenek el olyan eredményeket, melyek alapján reális eredményességi célkitűzés lehet 

az EB döntőbe jutás. 

• Az utánpótlás válogatottak esetében javasoljuk, hogy MINDEN eseményen kapjanak 

lehetőséget a szereplésre (nemtől függetlenül), hisz az ő elsődleges feladatuk a felkészülés 

a felnőtt versenyezésre. 

c). Meg kell határozni, hogy az egyes világ- és kontinentális un. főversenyek és egyéb versenyek 
közül melyeket helyezzük előtérbe, melyek azok, amelyeken szeretnénk eredményt elérni 
(döntőbe jutás) és melyek azok, amelyeken való szereplés merő ábrándnak tűnik jelenleg, s 
melyek azok, amelyek a felkészülést szolgálják. 
 
Az első fejezetben leírt versenyzési lehetőségek közül az alábbiakon való részvételre csekély lehetőség 
(a 2020-ig tartó időszakban): Olimpia, Világbajnokság, World Leaque, World Cup, Grand Champions 
Cup, U23 World Championship, U21-U20 World Championship 
 
A felsoroltak közül a kvalifikációs rendszerben felkészülési jelleggel, ranglista pontszerzési szándékkal, 
eseményrendezési célokkal az alábbi versenysorozatokra történő nevezést javasoljuk: Olimpiai 
selejtező, Világbajnoki selejtező, World Grand Prix 
 
Azon események, melyekre kvalifikációs lehetőség van, illetve a felkészülést segítik, így a részvétel 
javasolt: Európa bajnokság selejtezője és döntője, Európa Liga, U21-U20 és U19-U18 Junior és Ifjúsági 
Világbajnoki selejtező, U20-U19 és U19-U18 (EB kvalifikál!) Junior és Ifjúsági Európa bajnoki selejtező 
és döntő, Universiade, MEVZA Junior és Ifjúsági tornák, ORV tornák, EYOF 
 
A terv fő szempontjai: 
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• Női válogatott EB döntő szereplése célként megjelölve 2015, 
2017-ben (teljesült!) és 2019-ben (teljesült! – rendezőként 
történő részvétel!) 

• 2017-től Európa Liga részvétel férfi válogatott számára 

• Női válogatott World Grand Prix részvétele kapcsán 2017-ben 
fő célunk az volt, hogy olyan eredményt érjünk el, ami a 2018. 
évben a 2. csoportban való indulást jelenti. Ez teljesült, így 
magasabb kategóriában kell helyt állnia a keretnek. 
 

• Utánpótlás kategóriákban minden fronton cél a kontinentális döntőkbe történő kvalifikáció. 

 d). Az előző pontban leírtak eldöntésének következtében kell elkészíteni a hosszú- közép és 
rövidtávú stratégia terveket, programokat, melyek a nemzeti válogatottak működtetésére 
vonatkoznak. 
 
Ahhoz, hogy a mindenkori szövetségi kapitányok által legjobbaknak vélt játékosok részt vegyenek a 
csapat programjain olyan programot és körülményeket kell biztosítani, hogy azok „csábítóak” és egyben 
kötelezettségre utalóak legyenek részükre.  
 
Elvégzendő feladatok:  
 

• A meghatározott céloknak megfelelve, az adott évekre előre el kell készíteni az állandó, 
tervezett programot. 

• A felkészülés feltételeit maximálisan kiválóan kell biztosítani (edzőtáborozás, utazás, 
felkészülési mérkőzések, tornák, személyi – szakmai feltételek) szerződés alapján 

• Minden területre kiterjedő biztosítás megkötése a játékosokra 

• Premizálási rendszer kidolgozása 

• Keretszerződések a sportolókkal és a „stáb” tagokkal 

Döntésre váró feltételek a feladatok megvalósítása érdekében: 
 

• A felkészülésre fordítható állami pénzek segítségével olyan anyagi hátteret, szponzorációt 

kell megvalósítani, mely alapján biztosítottak lesznek a megfelelő, vállalt körülmények, 

feltételek 

• Főállású szövetségi kapitányokat kell kinevezni, akik nem csak a felnőtt válogatottak 

szakmai kérdéseivel foglalkoznak, hanem a legfiatalabb (Sport XXI) korosztálytól a 

felnőttekig ellenőrzik, számon kérik, segítik a meghatározott szakmai munka tartalmát, 

minőségét és a folyamat menetét. 

• Állandó szakmai stáb jelenléte (szövetségi kapitány, másodedző, segédedzők, 

kondicionáló edző, masszőr, orvos, statisztikus, pszichológus, dietetikus, technikai vezető)   

• Az elkészített rövid, közép és hosszú távú program megismertetése a játékosokkal, annak 

szerződésben történő rögzítése, 
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• Minden évben hazai, hagyományosnak mondható min. négy csapatos nemzetközi tornát 

kell rendezni az, un. fő versenyek selejtezői előtt, valamint esetlegesen más időszakokban, 

ha nincs hivatalos program a keret összetartására. 

• Megfelelő szintű média hátteret kell biztosítani a válogatottaknak. Amellett, hogy az 

eseményekről kiemelt módon szükséges beszámolni, a játékosokat sztárokként, 

példaképekként kell beállítani. Ehhez szükséges egy megfelelő kommunikációs terv. 

• A válogatott (felnőtt) keretbe csak olyan játékosok szerepeljenek, akik megtiszteltetésnek 

veszik azt, hogy bekerültek egy elit körbe. 

Egyéb javaslatok a megvalósíthatóság érdekében: 
 

- Az MRSZ a sportágfejlesztési támogatást, illetve a TAO támogatást (egyesületi) használja fel 

arra, hogy a hazai egyesületekben szereplő játékosok az „első hívó szóra” vállalják a 

válogatottbeli részvételt. Csak olyan egyesületek részesüljenek a támogatásból, akik 

szerződést kötnek a játékosaikkal és ez a szerződés tartalmazza azt, hogy a játékosuknak 

kötelessége a válogatott meghívást elfogadnia, a programokon részt vennie. A szerződések 

másolatát be kell adni a szövetségbe. Amelyik fél (egyesület, vagy sportoló) megszegi a 

szerződést, abban az esetben az érintett sportszervezet nem kaphat támogatást. A szövetség 

és az egyesület között is legyen szerződés, ami ezt tartalmazza. 

- A válogatottak mellett dolgozó szakmai stáb tagjaival szerződést kötni (hosszabb távra, vagy 

alkalmi munkavégzésre) 

- A sportolókkal (válogatott kerettagok) szerződést kell kötni. A szerződés aláírására több 

időpontban is sor kerülhet: lehet a szezon megkezdése előtt, akkor, amikor pl. a külföldön 

játszók kérik a transzfer engedélyüket, történhet a hazai bajnokságokban szereplők esetében 

a nevezéskor, vagy versenyzési engedély kiadásakor, de történhet a válogatott program 

megkezdése előtt. Ez azért meggondolandó, mert általában a nemzeti bajnokságok (szezon) 

ideje nem egyezik a nemzetközi versenyszezonnal. Javaslatként felvetődött egy több évre szóló 

keretszerződés megkötése is, amely évente megújítható a keretek kihirdetésekor.  

Felnőtt és utánpótlás válogatott tervezett programok 2018 év 

 

Felnőtt férfi válogatott: 

 
A felkészülést elősegítve, ismét szeretnénk megrendezni az Alba 
Regia nemzetközi tornát Székesfehérváron.  
 
A csapat Európa Liga indulása szakmailag mindenképpen indokolt, 
mivel a többi európai válogatott rendszerese versenyzéssel készül 
évente a különböző selejtezőkre, döntőkre. Ahhoz, hogy ez a 
tervünk megvalósuljon az anyagi erőforrásainkat bővíteni kell, 
valamint folytatni kell a csapatunk morális rendjének kialakítását, 
megszilárdítását. 
 
A válogatott fő versenye a 2019. évi EB selejtezők lesznek, melyek 
a korábbitól eltérően oda-visszavágók keretében kerülnek 
megrendezésre. Cél a kvalifikáció megszerzése! 
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Felnőtt női válogatott: 

 
A Magyar Női Röplabda Válogatott az utóbbi 4 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, s a 12. hely megszerzésével, s 2016-ban hihetetlen körülmények között újra 
sikerült bejutni az Európa Bajnokság elit 16 csapatos mezőnyébe, majd 2017-ben megnyerte 
az FIVB World Grand Prix 3. csoportját. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahhoz, hogy a sikerek tovább folytatódjanak, s a szervezési feltételeknek meg tudjunk 
felelni, tovább kell mennünk a megkezdett úton, s a lehető legjobb anyagi háttérrel kell 
rendelkeznünk. Ennek érdekében vállaltuk a 2019. évi EB döntő megrendezését 
Törökországgal, Lengyelországgal és Csehországgal közösen. 
 
A női válogatott 2018. évi programja még bizonytalan, de a megfelelő felkészülés és az 
eredményes további építkezés miatt az FIVB World Grand Prix-ben történő további 
szereplés és több felkészülési torna van tervezés alatt. 
 

A programok között és előtt a felkészülést a lehető legjobb feltételekkel szükséges 
biztosítani, a játékosok és a Szövetségi Kapitány legjobb kiszolgálása érdekében. A csapat 
mellett dolgozó további stábtagok minden területet le kell fedjenek (szakmai, szervezési, 
kommunikációs, egészségügyi), annak érdekében, hogy mind a versenyeken, mind az 
edzőtáborokban a legjobb eredményt érjük el. Olyan feltételrendszert kell kialakítani, amely 
nem csak a magyar bajnokságban játszó, hanem a külföldön versenyző játékosoknak is 
megfelelő. 

 
 

U19-U18 és U17-U16 utánpótlás válogatottak: 

 
Minden utánpótlás korosztálynak 2018 évben Európa bajnoki döntő részvételi lehetősége 
van. Az U19-es lányok és az U20-as fiúk részére áprilisában lesz selejtező. Az U17-es 
lányok és az U18-as fiúk már januárban selejtezőt játszanak, melynek rendezője – sorsolás 
útján – hazánk lehet.. 
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A két legfiatalabb korosztály a CEV által kiírt új korosztályos versenyrendszerben kezdi meg 
a versenyzését 2018 végén. Számukra a selejtező első köre területi alapon zajlik, ahonnan 
a 2. körbe, vagy egyenesen a döntőbe juthatnak. 

 
Mivel a 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 (edzők, szakemberek) háttér biztosítása, 
melynek keretében keretekkel közvetlenül dolgozó technikai vezető bérezését is ide tervezzük 
részben elszámolni. 

 
 

 

STRANDRÖPLABDA SPORTÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROJEKT 
2018 év 

 
Magyarországon a röplabdázáson belül a strandröplabda - igen nagy ingadozásokat mutatva - több 

mint húsz éve van jelen. Többször volt cél, hogy magát a „röplabdát” a strandröplabdán keresztül kellene 
még jobban a köztudatba és a médiába behelyezni, de a komoly szakmai és gazdasági háttérrel 
rendelkező tervek egyelőre nem tudtak igazán megvalósulni. 

 

 
 
Főként az anyagi keret szűkössége miatt a Szövetség alapszabályában még mindig bizottsági 

szinten van a strandröplabda a mai napig. Országosan hatalmas igény mutatkozik a sportág iránt, ezért 
meg kell teremteni az önálló szakág kialakításának feltételeit. A Magyar Röplabda Szövetség a 2013-
as Sportágfejlesztés keretében megteremtette az alap 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 projekt elemei, programjai: 

 
A sportág szervezeti, irányítási rendszerének kialakításának programja 

 A Szövetség szerkezeti átalakítása során meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a 
strandröplabda szakági szintre emelkedhessen, nagyfokú önállósággal - egyszemélyi felelős 
vezető, sportágfejlesztési stratégia kialakítása, nyilvántartás, versenyrendszer, stb., - felruházva. 
Ehhez szükséges a megfelelő infrastruktúra felállítása, a kellő személyi feltételek megteremtése. 
Ki kell alakítani a kifejezetten strandröplabdával foglalkozó elektronikus felületeket. A terület felelős 
vezetőjének javadalmazása jelen projekt erőforrásaiból megoldható volt (Strand és Szabadidő 
Röplabda Bizottság vezető), de emellett a további fejlődéshez elengedhetetlen egy 
adminisztratív munkatárs alkalmazása és egy versenybizottság vezetőre, valamint egy 
marketingesre, valamint szakmai referensekre, ugyanis a jelenleg 2 fő nem képes ellátni a 
megnövekedett feladatokat, így a sportág nem képes szövetségi szinten előrébb lépni hazánkban. 
Sajnos további emberi erőforrás nélkül ez a látványos és nemzetközi szinten oly népszerű sportág 
nem tud előrébb lépni. 
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1. Klubok létszámnövekedése: 

A strandröplabda klubok száma az elmúlt két évben jelentősen megnövekedett, hiszen a kezdeti 1-

2 klubból a mai napra 42 strandröplabdával is foglalkozó klub van a szövetség nyilvántartásában, 

melyből több kizárólag csak strandröplabda szakosztállyal rendelkezik. 

 

2. Versenyzői létszámnövelés programja   

A külön nyilvántartási rendszer elindult, 3 év alatt 500 fő fölött jár már a strandröplabda játékos 

nyilvántartás. 
 

 

3. Versenyrendszer tovább fejlesztésének programja     

3.1. Strandröplabda versenyek rendezésére alkalmas helyszínek feltérképezése 

3.1.1. egységes követelményrendszer kialakítása 
 

3.2. Hazai felnőtt versenyek rendszerének átalakítása, bevezetése, bajnokság 

lebonyolításának részprogramja  
 

Fő cél: a versenyek megszervezéséhez, lebonyolításához, „eladásához”, média 
megjelenéshez szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek megteremtése. 
       

3.2.1. Magyar Bajnokság 

Országos versenysorozat, mely 
selejtező versenyekből és a 
döntőből áll. 
Elsősorban a strandröplabdázással 
profibb szinten foglalkozó 
játékosokat „szólítja” meg. 
Komoly pálya kialakítással a 
nemzetközi előírásoknak 
megfelelve. 
Pénzdíjas versenyek. 

3.2.2. Kör Versenyek („A” kategória) 

Szintén országosan elérhető, egymástól független szervezéssel rendelkező sorozat(ok). 
Azokat a versenyzőket pályára szólítva, akik még vagy már nem ütik meg a profibb szintet, 
de a „töltsük el kellemesen a hétvégét” szinttől magasabban játszanak. 
Egységes pálya kialakítással, minden helyszínen azonos feltételekkel, verseny 
szabályokkal. 

3.2.3. Amatőr, regionális versenyek („B” kategória) 

Egy-egy régióhoz, megyéhez kapcsolható versenyek rendszere. 
Teljesen amatőr strandröplabdázók részére. 
A pályák és a rendezési feltételek, szabályok egységesítésére itt is törekedni kell! 

3.2.4. Szabadidős versenyek 

Elsősorban a strandröplabdázás szabadidős mivoltát hivatott elősegíteni. 
Cél a sportág népszerűsítése, a strandröplabdázást szerető lelkes amatőr játékosok és 
fiatalok bevonása, a sportág alapjainak szélesítése. 
 
 
 
 
 

mailto:hunvolley@hunvolley.hu


 

 

H-1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: +36-1/300-7250, Fax: +36-1/300-7252 

E-mail: hunvolley@hunvolley.hu, Honlap: www.hunvolley.hu 

A felépítettség miatt ennek 
a versenysorozatnak a 
támogatása az elsőszámú 
érdek a jelenlegi 
strandröplabdázás 
viszonyai között. 
 
 
 
 

3.3. Hazai utánpótlás versenyrendszer kialakításának, bevezetésének részprogramja 

 
Központi utánpótlás programban kifejtve, a finanszírozás is részben onnan megoldott. 
 

4. Strandröplabda válogatott kialakításának programja   

   
Magyarországon az MRSZ égisze alatt folyamatosan nem működik strandröplabda válogatott, 
egyéni indulások, kezdeményezések révén indultak párosok különböző nemzetközi versenyeken. 
Ezen kívánunk változtatni azzal, hogy 2014-tól szisztematikusan megalapozzuk, majd felépítjük azt 
a rendszert, mellyel mind a kiválasztás, mind a menedzselés hatékonyan tud a jövőben működni. 
Az elkezdett munka az utánpótlás korosztállyal folyamatosan zajlik, 1-2 éven belül elérik a felnőtt 
korosztályt. Cél a folyamatos utánpótlás nevelés és versenyeztetés. 
 
Ahhoz, hogy az olimpiára kijuthasson legalább egy párosunk, és ott sikeresen szerepelhessen, 
nagy utat kell megtenni az elkövetkező években. Ennek megfelelően az MRSZ minden lehetőséget 
megragad, hogy a játékosok nemzetközi pontokat tudjanak gyűjteni, ezért az idei évben 
lebonyolított a szövetség egy CEV Szatelit torna rendezést, ahol a magyar párosoknak hazai 
körülmények között volt lehetőségük nemzetközi pontok begyűjtésére. Ez hosszútávon nagyon 
fontos a strandröplabda speciális lebonyolítási rendszere miatt, hiszen a kevés ponttal rendelkező 
országok sokszor csak a várólistáig jutnak egy-egy nemzetközi tornán, mert nem rendelkeznek 
elegendő ranglista ponttal. Cél a következő „CEV Continental Cup”-on való részvétel, mely 
elsőszámú kvalifikáló eseménye a 2020-as Olimpiai Játékoknak. 

 
A realitások és a rendelkezésre álló erőforrások alapján a párosaink jelenlegi célja, hogy minél több 
nemzetközi eseményen tudjanak elindulni, hogy lehetőségük legyen még előkelőbb helyen lenni a 
nemzetközi ranglistán. 
 

5. Strandröplabda utánpótlás válogatott kialakításának programja  

 
Központi utánpótlás programban kifejtve, a finanszírozás is részben onnan megoldott 

 
6. Szakemberképzés  

       
Hazánkban jelen pillanatban ezen olimpiai sportágnak nem létezik szakember képzése, így 
ez által nem rendelkezik egyetlen strandröplabda edzővel sem hivatalosan. Sőt az edzők szakmai 
átképzése sem megoldott. Ezen a helyzeten változtatni kívánunk. Első lépésként megkeressük 
azokat a külföldi edzőképző központokat , ahol a strandröplabda edzők képzése már hosszú 
évekre nyúlik vissza. Velük karöltve kidolgozzuk azt az oktatói, tanulói tematikát, melyre alapozva 
be lehet indítani a hazai szakemberképzést. 
Addig pedig meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a tehetséges fiatalok külföldi 
edzőtáborokba vehessenek részt edzőjükkel, hogy a fejlődés ne álljon meg és egy tapasztalt 
külföldi szakembert kell hozni a strandröplabda szövetségi kapitányi poszt betöltésére, akitől 
a hazai szakemberek tanulni és fejlődni tudnak. 
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Az edzőképzés mellett fel kell karolni azt a törekvést is, hogy minél nagyobb számban tudjunk 
bevonni olyan embereket, akik a játékvezetéshez vagy a versenyszervezéshez éreznek 
elhivatottságot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK RÖPLABDÁZÁSA SPORTÁGFEJLESZTÉSI 
RÉSZPROJEKT 2018 

A Szövetség határozott célja, hogy folytatja a 
2013-ban elindított programjait a fogyatékkal 
élők röplabdával kapcsolatban. Továbbra is 
kiemelten foglalkozunk az önálló Paralimpiai 
sportággal, az ülőröplabdázással, de emellett 
a hallássérültek és a transzplantáltak 
röplabdázását is kívánjuk segíteni.  

A szakág integrálódása sikeresen lezajlott, a 
sportszervezetek immár MRSZ 
tagszervezetek, s a 2015. november 17-én 
megalakult Fogyatékkal Élők Röplabda 
Bizottsága eredményesen végzi munkáját. 

Célok és támogatandó feladatok  

• a röplabda és ülőröplabda sportágak népszerűsítése, 

• az ülőröplabda bajnoki rendszer átalakítása, bővítése, hatékonyabbá tétele, 

• a tagszervezetek versenyeinek, edzőtáborainak támogatása, az utánpótlás nevelés 
fejlesztése, 

• strand-ülőröplabda bajnokság országos fordulóinak megszervezése, lebonyolítása. 

•  A válogatottak részére rendszeres időközönként edzőtáborok, hazai tornák szervezése a 
nemzetközi elithez tartozó csapatok részvételével, 

• A férfi és női válogatott sikeres Európa Bajnoki szereplése 2017.évben 

• a válogatottak nemzetközi versenyekre eljutásának támogatása, „Négy nemzet ligája” 
ülőröplabda bajnokság előkészítése, 

• felszereléssel és egyéb módon támogatni az ülőröplabda, illetve a hallássérültek, 
transzplantáltak röplabda sportjának fejlődését, 

• ülőröplabda szakemberképzés elindítása, 

• az ülőröplabdában dolgozó szakág-vezetők, válogatott csapatvezetők, válogatott edzők 
díjazása 

• Utánpótlás program elindítása. 

• Neves nagy múltú klubok bevonása a sportágba. 
A program fő pontjai: 

 
1. A SPORTÁG NÉPSZERŰSÍTÉSE 

a. Rendszeres médiaszereplés kialakítása.  
b. Országjáró bemutató-mérkőzések, edzések mobil ülőröplabda pályán a nagyobb 

városok főterein 
c. Bemutató mérkőzések általános- és középiskolákban. 
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d. Külső támogatók, szponzorok bevonása a sportágba. 
e. Népszerű közszerepelő megnyerése a sportágnak. 
f. Közös mérkőzések rendezése az álló röplabdásokkal. Kommunikációs segítség: 

honlapunkon hírek, cikkek megjelenítésére. 
g. Népszerűsítő, és oktató kiadványok készítése (videó, oktató füzet) 

 
2. ÜLŐRÖPLABDA BAJNOKI RENDSZER ÉS MAGYAR KUPA ÁTALAKÍTÁSA - 

Kevesebb forduló, több mérkőzés 
a. A bajnoki rendszer átalakítása részben sikeresen lezajlott. A csapatok több 

mérkőzést játszanak, így nem csak az erőnlétük, de a meccs rutinjuk is alaposan 
fejlődik. Terveink között szerepel több neves egyesület beintegrálása a 
sportágba, ahogyan a Vasas és MTK esetében is történt. Ezzel növelnénk a 
csapatok és a sportolók létszámát.                           

 
b. Magyar Kupa 

i. Egynapos tornarendszer  
ii. Az állóröplabda Magyar kupa döntőjén rendezni az ülőröplabda döntőt  

 
3. UTÁNPÓTLÁS PROGRAM ELINDÍTÁSA 

a. A sportág első és legfontosabb feladata 
az utánpótlás játékosok kiválasztása, a 
sportág megismertetése és 
népszerűsítése széles körben. 

b. Szoros kapcsolat kialakítása a 
fogyatékkal élők sportszövetségeivel, 
speciális iskolákkal, FODISZ-szal, 
rehabilitációs központokkal, központi 
sebészeti intézményekkel 

c. Mobilpálya beszerzése 
d. Road show-szerű népszerűsítési kampány toborzási céllal 
e. Új fiatalokból álló csapat létrehozása, rendszeres edzés biztosítása számukra, 

minden hónapban ifjúsági tábor megszervezése, központi utánpótlás és 
válogatott központban (OORI,Agárd) 

f. Az új csapat beépítése a magyar bajnokságba 
g. Klubcsapatok ösztönzése új játékosok felkutatására 
h. Ülőröplabda utánpótlás bajnokság létrehozása 

 
4. STRAND-ÜLŐRÖPLABDA TÖBB FORDULÓS BAJNOKI RENDSZER LÉTREHOZÁSA 

a. magyar bajnoki rendszer kialakítása  
b. versenykiírás 
c. Egész nyáron tartó több fordulós bajnokság kidolgozása 
d. helyszínek kijelölése (lehet az álló strandröplabdások helyszínén) 
e. eszközök beszerzése 
f. névszponzor bevonása 

 
5. VÁLOGATOTT CSAPATAINK FELZÁRKÓZTATÁSA 

a. Jelen állás szerint mind a férfi, mind a női mezőnyben nagy szakadék van az első 
négy helyezett és a mögöttük lévő csapatok között. A felzárkóztatásra nagy 
hangsúlyt kell fektetni. 

b. Női és férfi válogatott szisztematikus felépítése, megújítása, felzárkóztatása a 
nemzetközi elithez. 

c. Hosszú és rövid távú (négy, nyolc éves) irányvonal megteremtése. 
d. Rendszeres edzőtáborok, csapatépítések szervezése (1-2 havonta) 
e. Nemzetközi tornákon való részvétel (évi 3-4 alkalom)  
f. Hazai nemzetközi torna rendezése.  

mailto:hunvolley@hunvolley.hu


 

 

H-1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: +36-1/300-7250, Fax: +36-1/300-7252 

E-mail: hunvolley@hunvolley.hu, Honlap: www.hunvolley.hu 

g. Külföldi edzőtábor szerevezése profi csapatok bevonásával. Orvosi rehabilitációs 
stáb létrehozása. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. NÉGY NEMZET LIGÁJA” BAJNOKSÁG FOLYTATÁSA (2017-ben megvalósult) 
a. környező országok (Horvátország, Szerbia, Bosznia és Hercegovina, 

Magyarország) bajnok csapatainak bajnoksága 2018-as rendezéssel 
b. szervezési feladatok, versenykiírás elkészítése 

 
7. SZAKEMBERKÉPZÉS 

a. meglévő és új szakemberek bevonása a sportágba 
b. ülőröplabda-edzői rendszer kialakítása 
c. oktatások, képzések szervezése, lebonyolítása 
d.  nemzetközi szakmai konferencia szervezése és lebonyolítása 

 
8. VEZETŐ SZAKEMBEREK DÍJAZÁSA  

a. Az MRSZ irodai rendszerében integráltan működő referens foglalkoztatása 
b. Válogatott keretekkel foglalkozó szakemberek díjazása 
 

Ülőröplabdára vonatkozó költségvetés-tervezet: 

Válogatott edzőtáborok (női, férfi) 4.000.000 Ft 8 alkalom 

Válogatott nemzetközi torna (női, férfi) 4.000.000 Ft 6 alkalom 

Hazai rendezésű torna (női, férfi) 3.000.000 Ft 2 alkalom 

Eszköz beszerzés 1.000.000 Ft 1 év 

Sportág népszerűsítése, 1.000.000 Ft 1 év 

Magyar Bajnokság és Magyar Kupa költségei 3.000.000 Ft 1 év 

Strand-ülőröplabda 1.000.000 Ft 1 év 

Edzői képzések, oktató anyagok, kiadványok 1.000.000 Ft 1 év 

Személyi jellegű ráfordítás 3.500.000 Ft 1 év 

Összesen: 21.500.000 

Ft 

2018. év 
 

Hallássérültekre vonatkozó költségvetés-tervezet: 
 

Röplabda válogatott edzés / edzői díj 
 

800.000 ft                1 év 
 

Strandröplabda OB 
 

500.000 ft  1 év 
  

Röplabda Magyar kupa 
 

400.000 ft  1 év  

Válogatott női röplabda felszerelés 
 

600.000 ft 1 év   

Végösszeg 2017 évi költségvetés tervezése  2.300.000 ft                2018.év 
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A Szerv átültettettek Világjátéka 2017-ban Spanyolországban került megrendezésre. A csapat 3. helyen 
végzett a Világjátékokon. Megfelelő szakmai felkészüléssel, újabb eredmények érhetőek el. 
 

A tervezett pénzügyi keret az MPB és a MOB Fogyatékkal Élők Sportjával foglalkozó osztályának, 
valamint a Hallássérültek és a Transzplantáltak Szövetségének hozzájárulásai alapján számolt teljes 
költség. A KSF ennek jelentős részét teszi ki, de elengedhetetlen a társadalmi szerepvállalást felvállaló 
szervezetek támogatásának behozatala is, valamint a TAO támogatások felhasználása. 
 

Utánpótlás-nevelés szakmai és 
működési feladatok 

 

KÖZPONTI UTÁNPÓTLÁS FEJLESZTÉSI PROJEKT 2018 év 

 

Az állami támogatás legjelentősebb felhasználása ezen a területen valósítható meg, a röplabdázás 
egészének megítélése szempontjából a legcélravezetőbb módon, úgy, hogy a sportágba bekerülő 
gyerekek, s a jelenleg benne dolgozó, tevékenykedő szakemberek, játékosok számára biztos alapokat 
teremthetünk. 
 
A fejlesztési projektben résztvevő szakemberek, az operatív feladatokat ellátó munkatársak bérezése, 
munkafeltételeinek megteremtése egyszeri és folyamatos befektetést egyaránt igényel. Fontos feladat 
a megfelelő személyek megtalálása. A projekt irányítása a MOB röplabda utánpótlás sportági vezető 
feladata, mellette dolgozik a Vollé! 2020 - Röpsuli program referense, valamint megbízás alapján a 
különböző programok vezetői, felelősei. Ezen kívül szükséges a testnevelők, sportszakemberek 
dotálása, melyet megbízásos jogviszony formájában tervezünk eljuttatni. 
 
Célok és támogatandó feladatok: 
 

• Vollé! 2020 – Röpsuli, iskolai támogatási program 
o Szakemberek pénzbeli támogatása 
o Vollé! 2020 – Röpsuli rendezvények 

• Tehetséggondozási, kiválasztó program kiegészítő támogatás 
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• MRSZ-MDSZ együttműködési megállapodás 

• Utánpótlás versenytámogatás 

• Edző – testnevelő továbbképzési program 

• Kiegészítő utánpótlás feladatok- OMB, oviröpi, szakanyagok készítése 

• Strandröplabda utánpótlás fejlesztési program 
 
Vollé! 2020 - Röpsuli program 
 

A Magyar Röplabda Szövetség 2013 őszén régóta 
meglévő hiányt kezdett el bepótolni a „Vollé! 2020 – Röpsuli” 
program életre hívásával. Az eddig kizárólag a versenysport 
területét felügyelő sportági szakszövetség ezzel a 
kezdeményezéssel a szabadidős sport felé kinyitotta az első ajtót, 
és az iskolás gyerekek, valamint testnevelőik számára olyan 
koncepciót kezdett el építeni, amivel lehetősége van hosszú távon 
biztos alapokra építeni a röplabda sportágat Magyarországon. 
 

A „Vollé! 2020 – Röpsuli” több lábon áll: megszólítja a gyerekeket és az őket felkészítő 
szakembereket egyaránt. 
 

A gyerekek számára a legfontosabb nem az, hogy röplabdaversenyt rendezünk, hanem hogy 
élményt adunk nekik. Ezeken a röplabda-jellegű eseményeken az eredmény másodlagos, maga a játék 
a lényeg, a játékosok egyszerre keveset, csak egy játszmát töltenek a pályán, több alkalommal, a 
verseny során elosztva lesznek főszereplői az eseménynek. Nem egész napos, hanem szülő-, 
testnevelő- és főként gyerek-barát módon csak 4-6 óráig tart egy megmérettetés, viszont ez idő alatt  

megállás nélkül zsong a terem, a tömeg, amely részt vesz egy tornán, már magában azzal is élményt 
nyújt a játékosoknak, hogy ennek részesei lehetnek. Minden gyerek elismerő oklevéllel vagy éremmel 
térhet haza.  

 
A felkészítő edzők, testnevelők számára egy ösztönző rendszert fektettünk le. Nem az oktatási 

intézményeket, hanem magukat a testnevelőket céloztuk és célozzuk meg, és a számukra juttatandó 
anyagi ellenszolgáltatásért, valamint szakmai programcsomagért cserébe elvárjuk, hogy sok más 
sportág mellett a röplabdázás alapjaira is megtanítsák diákjaikat. Az anyagi juttatás szerény, a 
testnevelők lelkesedését hivatástudatuk és az MRSZ részéről a program iránti lelkesedéssel próbáljuk 
felkorbácsolni. 
 

A szakmai programcsomag részeként először a 2015/2016. tanévben egyedi, az iskolai 
sportfoglalkozásokra specializált anyagok alapján felépített szakmai előadás-sorozatba 
kapcsolódhatnak be a testnevelők. Kézzel fogható szakmai anyagok közül egy látvány- és oktató 
elemeket egyaránt magában foglaló plakátsorozatot bocsátunk a rendelkezésükre, ami mind 
népszerűsítő, mind oktató jelleggel megállja a helyét a tornatermek előtti folyosókon, tornatanári szobák 
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előtt A pár éve az ország legelismertebb utánpótlás edzőinek összefogásával létrejött, a főként az 
alapérintések oktatását bemutató „Tanuljunk röplabdázni!” oktató DVD újra kiadása mellett ennek 
folytatását, a különböző játékelemeket, gyakorlatokat bemutató részt is szeretnénk leforgatni.  

Ezek mellett a versenyeken egy, az 
MRSZ által kijelölt szakember segíti a felkészítő 
testnevelők, edzők munkáját az alapvető 
szakmai hibák feltérképezésével és szakmai 
megbeszélések lehetőségével. A második nagy 
elem a Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) 
és egyéb szervezetek által készített 
szakanyagok magyarra fordítása, nyomdai 
kivitelezése. Az FIVB edzői kézikönyve 
(Coaches manual) teljes áttekintést ad az edzői 
munkáról, nagy hiányt pótolva a fellelhető 
szakanyagok között. A könyv lefordítása, 
lektorálása lezajlott 2016. évben. Több nemzeti 
szövetség szaklapjaiban hozzáférhető szakanyagok fordításával hasznos feladatgyűjtemény állítható 
össze. Az FIVB folyamatosan készít interaktív posztereket, melyeket papír alapon és multimédiás 
megjelenítéssel is el lehet készíteni. A továbbképzések jegyzeteit, szakanyagát az adott esemény 
keretéből támogatjuk.  
 

Minden testnevelő révén a szükséges felszerelések egy része is eljut az oktatási intézmények 
felé, hiszen labdákkal, vagy az általunk fölajánlott, és testnevelők által választott speciális sporteszköz-
csomaggal segítjük a munkájukat, melyet az edzéseken, versenyeken használhatnak. Egyéb támogatás 
révén beszerzett eszközökkel (hálók, edzés kiegészítő eszközök, stb.) a rászoruló, igényt benyújtó 
oktatási intézményeket is tudjuk dotálni. 
 

Az MRSZ hatalmas tömegbázist nyer, ami nagyon hiányzik évek óta utánpótlásszinten. Az 
MRSZ végre rálátást nyer a különböző műhelyek, régiók munkájára, felügyelni, követni és irányítani 
tudja az ország egész területén a röplabda sportot, ami nélkül nem nagyon lehet teljes a szakszövetség 
szakmai és szervezési koncepciója.  

 
 
 
 
 
 

 
Reméljük 2020-ra válogatott játékosok fognak kikerülni azok közül, akik 2013 ősze óta vettek részt 
életük első versenyén a „Vollé! 2020 – Röpsuli” keretein belül! 
 
Kiegészítő utánpótlás feladatok- OMB, oviröpi, szakanyagok készítése 
 
A Vollé 2020 Röpsuli program hatására is jelentősen 
felduzzadt a létszám a 11-12 évesek körében, így 2016-ban az 
MRSZ szakmai vezetése életre hívta az Országos Mini 
Bajnokságok. Ez a bajnokság lehetőséget biztosít ennek a 
korosztálynak a rendszeres versenyeztetésére. A mini 
korosztály alatti (szupermini, manó) kategóriák képzésének 
egységesítése érdekében az idei év során elkészült a  Manó 
kategória okatatási füzete, amit a Szupermini okatató füzet -ez 
a következő lépcsőfok- követett. 
 
A 2018-es évben is szeretnénk további szakanyagok 
készítésével (Mini röplabda oktató füzet), manó oktató videó 
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készítése és külföldi anyagok magyarra fordításával segíteni a testnevelők munkáját. 
 
Az óvodások számára zsinórlabda tornákat szeretnénk szervezni az ország több pontján, ezzel is 
szélesíteni kívánjuk a sportág tömegbázisát továbbá megismertetni az ovisokat a labdás játékokkal. 
 
MRSZ-MDSZ együttműködési megállapodás 
 
A hároméves megállapodás értelmében egyrészt ezer pedagógus képzése történik meg, másrészt az 
általános iskolai oktatásba akkreditálják a röplabdát. A cél, hogy a sportágat a legkisebbekkel is 
megismertessük, valamint biztosítsuk az ehhez szükséges szakmai hátteret az általános iskolákban. 
 
Magyar Röplabda Szövetségnek és az MDSZ közösen kialakít egy szakmai stábot, akik 2017 
januárjában elkezdik a munkát és előkészítik az 1-8. évfolyam számára az alternatív kerettantervet.  
 
Tehetséggondozási, kiválasztó program kiegészítő támogatás 
 

Az MRSZ létező utánpótlás programjainak (Sport XXI, Héraklész Bajnok, Csillag program) 
kiegészítő támogatása, melyek a tehetségek felismerését, kiválasztását, képzését és fokozott 
gondozását teszik lehetővé. 2018 évben a meglévő programjaink kiegészítéseként a szükséges 
edzőtáborok, versenyek lebonyolítására fordítanánk pénzeszközt. 

A kiegészítő képzőtáborok, versenyek kiemelten fontosak a Sport XXI- Héraklész válogatott 
felépítéséhez, a későbbi, Héraklész programba való csatlakozás előkészítésére, a leendő válogatott 
keretek kialakítása szempontjából. 

2018-ben négy korosztály táboroztatására, versenyeztetésére lesz lehetőség: 

- fiú serdülő és ifjúsági válogatott és leány serdülő és ifjúsági válogatott  

A táborok négy időszakban kerülnek megrendezésre: hosszabb nyári és rövidebb őszi, tavaszi és téli 
időszakban. A táborokat a szakági referensek, valamint a későbbi Héraklész korosztály vezetőedzői 
szervezik, vezetik. A táborok lényege a közösség kialakítása, a játékosokban a röplabdázás iránti 
elkötelezettség elmélyítése, a központi szakmai elvek alapján történő képzés, valamint az 
utánpótlásban dolgozó edzők, testnevelők képzése. 

Utánpótlás versenytámogatás 

A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ben is támogatnánk az utánpótlás döntőket serleg, érem díjazás és 
a terembérlet, játékvezetői költség kifizetésével, mellyel a döntőbe jutó csapatokat költségeinek jelentős 
részét tudjuk átvállalni.  

Edző továbbképzési program 
 
Az MRSZ 1990 óta saját továbbképzési rendszert alakított ki és alkalmaz is a mai napig. Ez két 
formában bonyolódik le, s a támogatást is ehhez kívánjuk felhasználni: 
 

a, Központi továbbképzés 
 

Minden szezon megkezdése előtt az MRSZ által kiírt versenyeken induló csapatok edzőinek 
egy hétvégén kötelező továbbképzés szervezése. Az eseményen elméleti előadásokat és 
gyakorlati bemutatókat is szervezünk. Mindenképpen szükséges a felnőtt és az utánpótlásban 
érdekelt szakemberek képzésének szétválasztása. Az előadók kijelölése, felkérése, az 
előadások, gyakorlati bemutatók, valamint a szakmai anyagok lektorálása az MRSZ Szakmai 
Kollégium feladata. 
 
A támogatás felhasználása: adminisztrációs munkatársak, feladatok költségei, hazai előadók 
díjai, külföldi előadók díjai, előadók szállás, étkezés költségei, szervezési költségek, étkeztetés 
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biztosítása a résztvevőknek, bérleti díjak költségei (termek, eszközök), szakmai anyagok, 
jegyzetek előállításának költségei 

 
b, Évközi, utánpótlásedzők, testnevelő tanárok részére szóló továbbképzések lebonyolítása.  

 
A sportszervezet támogatási részprojekt keretében I. szintű, regionális központi szerepre kijelölt 
sportszervezetekkel együttműködve az őszi és tavaszi időszakban gyakorlatorientált szakmai 
továbbképzések rendezése. A feladatra kijelölt sportszervezetek biztosítják a helyszínt, a 
bemutató csapatot, hirdetik az eseményt, szervezik a résztvevőket, s előadót biztosítanak. Az 
MRSZ központi keretéből szintén támogatja az eseményt. Az előadók kijelölése, felkérése, az 
előadások, gyakorlati bemutatók, valamint a szakmai anyagok lektorálása az MRSZ Szakmai 
Kollégium feladata. 

 
A támogatás felhasználása: adminisztrációs munkatársak, feladatok költségei, hazai előadók 
díjai, szervezési költségek, bérleti díjak költségei (termek, eszközök), szakmai anyagok, 
jegyzetek előállításának költségei 
 

Strandröplabda utánpótlás fejlesztési program 

 Fő cél: megteremteni annak lehetőségét, hogy minél szélesebb körből lehessen meríteni. 

 

Ehhez fel kell építeni egy működőképes versenyrendszert, a hozzá ki kell alakítani a megfelelő 
személyi, tárgyi és technikai feltételeket. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a 
Szövetség versenyei illeszkedjenek az iskolai rendszerű versenyek (Diákolimpia, Egyetemi- 
Főiskolai Bajnokság) rendszeréhez. 

Magyar Röplabda Szövetség Utánpótlás Bajnoksága 

- U14 korosztály; - U16 korosztály; - U18 korosztály; - U20 korosztály 

Strandröplabda utánpótlás válogatott kialakításának programja 
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A felnőttekhez hasonlóan az MRSZ égisze alatt nem működik strandröplabda válogatott, egyéni 
indulások, kezdeményezések révén indultak párosok különböző nemzetközi versenyeken.  

- UP edzők kiválasztása, UP válogatott játékosok kiválasztása, UP válogatottak 
versenyeztetése 

- YOG, Universiade, FISU Egyetemi-, Főiskolai Strandröplabda Világbajnokság, FIVB 
U19/U21/U23 Világbajnokság, CEV U18/U20/U22 Európa Bajnokság, MEVZA korosztályos 
versenyek 

Mindezekhez kapcsolódóan eszközbeszerzés, szakember támogatás, edzőtáborok, 
versenyeztetés díjának kifizetése, tanfolyamok, előadások lebonyolítása, tanulmányutak 
szervezése. 
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