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A Magyar Röplabda Szövetség Kitüntetési Szabályzata 

A Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban: MRSZ) elnöksége az MRSZ Alapszabályában foglaltak 

alapján a következőket határozza meg: 

1. § Adományozható elismerések 

A magyar röplabdasport területén kifejtett sportvezetői, edzői és egyéb szakmai tevékenységért, 

valamint a sportágban adott időszakban nyújtott kiemelkedő sportteljesítményért a következő 

elismerések adományozhatók: 

1. az MRSZ tiszteletbeli elnöke 

2. az MRSZ tiszteletbeli tagja 

3. a Magyar Röplabdáért Emlékérem 

4. az Abád József Díj 

5. a Magyar Röplabdáért Emlékplakett 

6. az MRSZ Elnökének Különdíja 

7. az Év Legjobb Játékosa díj 

a. az Év női teremröplabda játékosának Szalayné Sebők Éva Díja  

b. az Év férfi teremröplabda játékosának Tatár Mihály Díja 

c. az Év női strandröplabda párosa 

d. az Év férfi strandröplabda párosa 

e. az Év női para(ülő)röplabda játékosa 

f. az Év férfi para(ülő)röplabda játékosa 

g. az Év női teremröplabda utánpótlás játékosa 

h. az Év férfi teremröplabda utánpótlás játékosa 

i. az Év női strandröplabda utánpótlás párosa 

j. az Év férfi strandröplabda utánpótlás párosa 

8. az Év Legjobb Edzője díj 

a. az Év Női teremröplabda edzőjének Kotsis Attiláné dr. Díja 

b. az Év Férfi teremröplabda edzőjének Beregszászy Szabolcs Díja 

c. az Év utánpótlás női teremröplabda Edzője 

d. Az Év utánpótlás férfi teremröplabda Edzője 

e. az Év Strandröplabda edzője 

f. az Év Para(ülő) röplabda edzője 

9. az Év Közönségdíjasa  

a. az Év csapata (közönségdíj) 

b. az Év játékosa (közönségdíj) 

10. a mesteredzői cím 

11. az MRSZ Szakmai kollégiumának különdíja 

12. a magyar röplabda sport Kiemelkedő Személyisége  
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Az MRSZ Elnökség, a Szakmai Kollégium és az MRSZ Iroda javaslatára egyéb címek is 

adományozhatóak, tekintettel egy adott időszak kiemelkedő eseményeire, történéseire, évfordulóira. 

 

2. § MRSZ tiszteletbeli elnöke, tagja 

A Szakszövetség tiszteletbeli tagja (elnöke, tagja) lehet – az elnökség döntése alapján – az a 

természetes személy, aki az elnökség tagjaként, vagy más fontos területen több mint egy évtizeden 

keresztül kimagasló tevékenységével a szövetség tevékenységét eredményesen támogatta. 

(Alapszabály 8.§. 4.) 

(1) Az elismerést tanúsító oklevél jár a címhez. 

(2) Rendszeres meghívás a kiemelt sportesemények VIP szektorába 

(3) Meghívás az elnökségi ülésekre és az Küldöttgyűlésre 

 

3. § Magyar Röplabdáért Emlékérem 

(1) A röplabdasport érdekében hosszabb időszakban kifejtett példamutatóan eredményes, 

kiemelkedő tevékenységet végző személyek részére adományozható. 

(2) A Magyar Röplabdáért Emlékérem egész életmű elismeréseként is adományozható. 

(3) Az Emlékérmet évente legfeljebb öt személy kaphatja. 

(4) A kitüntetett az Emlékérmet és a honlapon folyamatosan elérhető fényképes bemutatást kapja. 

(5) A Magyar Röplabdáért Emlékérmet az MRSZ elnöksége az elnökségi tagok legalább 

kétharmadának egyetértő döntésével adományozza. 

4. § Abád József Díj 

(1) A nemzetközi eredményekben megmutatkozó kiemelkedő sportedzői tevékenység és eredményes 

nevelő-oktató munka elismeréseként röplabda szakedzőnek adományozható. 

(2) A díjat évente legfeljebb két személy kaphatja. 

(3) A kitüntetett plakettet és a honlapon folyamatosan elérhető fényképes bemutatást kap. 

(4) A díjat – a Szakmai Kollégium javaslatának megismerését követően – az MRSZ elnöksége az 

elnökségi tagok legalább kétharmadának egyetértő döntésével adományozza. 

5. § Magyar Röplabdáért Emlékplakett 

(1) A magyar röplabdasport fejlesztésében és fenntartásában kimagasló szakmai, szervezési, illetve 

gazdasági tevékenység elismerésére adományozható. 

(2) Az Emlékplakettet évente legfeljebb tíz személy kaphatja. 

(3) A kitüntetett emlékplakettet kap. 
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(4) Az Emlékplakettet az MRSZ elnöksége az elnökségi tagok legalább kétharmadának egyetértő 

döntésével adományozza. 

 

6. § Az MRSZ Elnökének Különdíja 

(1) Az elnökség az elnök javaslatára ítéli oda olyan – akár esetileg – kimagasló teljesítményért, 

hozzájárulásért, amely a sportág számára különösen fontos eredményt, fejlődést hozott. 

(2) A díjazott lehet személy, testület, szervezet vagy gazdasági társaság egyaránt. 

(3) Az MRSZ Elnökének Különdíjában részesülő emléktárgyat kap. 

7. § Az Év legjobbjainak szóló díjak 

(1) A jelen Ktsz. 1.§ g) és h) pontjában felsorolt díjak odaítélésére az MRSZ Szakmai Kollégiuma az 

MRSZ Ifjúsági és Utánpótlás Bizottságának, az MRSZ Strand-, Hó-, és Szabadidős Bizottságának, 

valamint a Fogyatékkal Élők Röplabda Bizottságának bevonásával készít indoklásos javaslatot 

minden év november 15-éig az Elnökség számára. 

(2) A díjak odaítéléséről az Elnökség egyszerű többségi szavazással dönt. 

(3) A díjak átadására – lehetőség szerint – az MRSZ Évzáró Gála keretében kerül sor, amit lehetőség 

esetén minden évben december 19-én, az MRSZ 1946. évi megalakulásának évfordulóján tart a 

Szövetség. 

(4) A díjazottak névre szóló emléktárgyat kapnak. 

(5) A díjazottak listáját az MRSZ a hírközlő szervek felé megküldi, a díjazottokat saját 

kommunikációjában kiemelten megjelenteti. 

8. § Az Év Közönségdíjasai 

(1) Az Év Közönségdíjasai szavazásra bocsátható sportolókra és csapatokra, valamint a jelzett 

kategóriák bővítésére, illetve szűkítésére a Szakmai Kollégium és az MRSZ Főtitkári Iroda tesz 

javaslatot. 

(2) A szavazás elektronikus lebonyolítását az MRSZ Főtitkári Irodája végzi egy erre a célra létrehozott 

és kontroláltan működtetett felületen. 

(3) A díjazottak emléktárgyat kapnak az MRSZ Évzáró Gála keretében. 

9.§ Mesteredzői cím 

(1) A Szakmai Kollégium javaslatára az elnökség kezdeményezheti az adományozását. 

(2) A cím birtokosai állandó VIP meghívottak az MRSZ által saját szervezésben megvalósuló 

sporteseményekre és a Szakmai Kollégium üléseire. 

 

10.§ Az MRSZ Szakmai kollégiumának különdíja 
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(1) Azon sportszakembereknek, sportolóknak, csapatoknak, sportszervezeteknek adományozható díj, 

kimagasló teljesítményért, hozzájárulásért, amely a sportág számára különösen fontos 

eredményt, fejlődést hozott, valamint a sportág valamelyik szakágában országosan elismert, 

legjobb gyakorlatként átvehető módszertan, oktatási anyag megalkotásáért, vagy ilyen külföldi 

szakismeret hazai adaptációjában történő élenjáró tevékenységért. 

(2) A díjazottak emléktárgyat kapnak az MRSZ Évzáró Gála keretében. 

(3) Az MRSZ média tevékenységében megjeleníti a díjazott szakember tevékenységét. 

 

11.§ A Magyar Röplabda Sport Kiemelkedő Személyisége 

(1) A Hagyományőrző ad-hoc Bizottság javaslatára a magyar röplabda sport jeles személyiségei közül 

tesz javaslatot e cím használatára jogosult személyre. 

(2) Az adományozásról az Elnökség egyszerű szavazással dönt. 

(3) A cím viselésére jogosító Díszoklevél jár a címhez. 

(4) A Kiemelkedő Személyiségek fényképes életrajza az MRSZ honlapján elérhető. 

(5) A cím birtokosai állandó VIP meghívottak az MRSZ által saját szervezésben megvalósuló 

sporteseményekre. 

 

12.§ Egyebek 

(1) A felsorolt kitüntetések adományozása az MRSZ Elnökségének szabad döntésein alapul, azaz nincs 

semmi nemű adományozási kötelezettség mögötte. Kizárólag az elért eredmények és a lehetőségek 

mérlegelésén múlik az egyes díjak adott időszaki odaítélése. 

(2) Az MRSZ Elnöksége a Főtitkár javaslatára élhet állami kitüntetések adományozásának 

kezdeményezésével a hivatalos állami ünnepek, az MRSZ évfordulói, illetve a Magyar Sport Napja 

kapcsán. 

(3)  Az MRSZ Főtitkára a Hagyományőrző ad-hoc Bizottság javaslatára - a születésük kerek 

évfordulójához érkező 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 évesek részére - emléktárgy 

adományozásával is. 

(4) A jelen szabályozás az MRSZ elnöksége 1992. december 10-i ülésén elfogadott, majd 2010. 

október 25-én módosított Kitüntetési és Elismerési Rendet váltja, azt hatályon kívül helyezve. 

 

Hatályba lépés időpontja 2019. május 1. 

Budapest, 2019. március 26. 

 

dr. Kovács Ferenc 

MRSZ elnök s.k. 
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