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Tisztelt Klubvezető! 

Kedves Sporttárs! 

 

A Papp László Sportarénában augusztus 23-án kezdődő 

sportágtörténeti jelentőségű női Európa Bajnokságra az 

MRSZ a tag sportszervezeteknek kedvezményes 

jegyvásárlási lehetőséget biztosított, amelyről június végén 

küldtünk információkat.  

 

A korábbi levélre reagáló és jegyet igénylő tagszervezeteket köszönet illeti. Összesítésre 

kerültek a kérések, mely alapján úgy látjuk, hogy nem mindenki élt a lehetőséggel, hogy 

sportolóinak megmutassa Európa és a világ élsportoló röplabdázóit, arról nem is beszélve, 

hogy hazai környezetben szurkolhat a magyar lányok sikeréért. 

 

A tagszervezetekhez eljutott TAO támogatások nyomán a klubok jóval több anyagi forráshoz 

jutottak, ami az igazolt sportolói létszám jelentős növekedésével járt. Összevetve ezt a 

pozitív folyamatot a klubok felől érkező roppant szerény jegyvásárlási igénnyel kedvezőtlen 

lehet a sportág megítélése, ami az eddigi kormányzati támogatói források csökkenését 

vonhatja maga után. Az Európa-bajnokság kapcsán ennek az ellenkezőjére számított a 

Magyar Röplabda Szövetség vezetése, akik a fejlődés elkötelezettjeiként megpályázták és 

Budapestre hozták ezt az eseményt. 

 

Az MRSZ korábbi felhívásában 1.500 Ft/db egységáron biztosított jegyeket a tagszervezetek 

érdeklődői számára az egyes mérkőzésnapokra.  

 

Ezt a jegy akciót ez úton megismételjük és a fentiek megfontolásával újra 

várjuk a vásárlási igényeket a kedvezményes, 1.500 Ft/fő/nap árú 

belépőjegyekre a csatolt Excel táblázat kitöltésével és 

czako.kinga@hunvolley.hu címre 2019. augusztus 16-án 12 óráig történő 

visszaküldéssel!  
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Biztosak vagyunk benne, hogy a röplabda sportág játékosai és a sportággal ismerkedők 

számára egyaránt kiváló lehetőség a várhatóan igen magas színvonalú tétmeccsek élőben 

történő megtekintése, hiszen a sportág jövője és sikere múlhat az eseményre mozgósított 

érdeklődőkön!  

 

Az első jegyakció kapcsán néhányan kérdezték, hogy csak igazolt sportolókra szól-e 

lehetőség? Tájékoztatjuk Önöket, hogy mindenki belépésre jogosult, aki számára a 

sportszervezet igényel jegyet, de természetesen elsősorban a fiatal sportolókat, a jövő 

röplabdás generációját várjuk! 

 

Nyomatékosan kérjük és nagyon várjuk ismét az EB jegyek megrendelését!  

 

A sportszervezet által küldött igénylés elfogadásáról, a jegyek kifizetésének és átvételének 

technikai módjáról újabb levelet küldünk. 

 

Budapest, 2019. július 25.   

 

Üdvözlettel:   

                              

 

Dr. Kovács Ferenc                                      Ludvig Zsolt 

            Elnök                           Főtitkár 

http://www.hunvolley.hu/

