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CEV NŐI RÖPLABDA EURÓPA BAJNOKSÁG 2019 

 

A Magyar Röplabda Szövetség először rendezett felnőtt Európa-bajnoki döntőt másik 3 

országgal közösen. Az évek óta tartó előzetes felkészülésnek és a magas fokú 

szervezettségnek köszönhetően rendkívül magas szinten abszolváltuk a feladatot, amelyhez 

hozzájárult, hogy helyesen mértük fel lehetőségeinket és korlátainkat. Az egyik legnagyobb 

nehézséget az Európai Röplabda Konföderáció (CEV) magas szintű elvárásainak való 

megfelelés jelentette.  

Az esemény közben és után a legnagyobb megelégedésüket fejezték ki a CEV képviselői, 

hiszen minden elvárást magas szinten teljesítettünk. A legnagyobb köszönet illeti a szervező 

és lebonyolító stáb tagjait, akik sokszor erőn felül teljesítve, olykor erőforrások hiányában is a 

maximumot teljesítették. A szövetség bebizonyította, hogy a legmagasabb szintű 

elvárásoknak is megfelelően tud megrendezni bármilyen eseményt. 

RENDEZÉS: 

 

Humánerőforrás  

A legnagyobb kihívást a megfelelő és elhivatott szakember gárda megtalálása és rendszerbe 

állítása jelentette. A döntőn 3fő felső vezetőt, 9fő vezetőt, 43fő szakembert, 18fős vonalbírói 

keretet, 19fős külső szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett szakembert, 4fő pályaépítő 

szakembert, 10-15fő segédmunkást és kb. 80fő önkéntest, összesen 180-185főt mozgattunk a 

rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében. Soha, még megközelítőleg sem irányítottunk 

ennyi közreműködőt. 

Műszak  

A 2018. évi Felnőtt Női Európa Liga Döntőn a Papp László Sportarénával kapcsolatos 

tapasztalatoknak és az egyik legnagyobb mértékben fejlesztett terület vezetőjének állhatatos 

munkájának köszönhetően a műszaki problémákat zökkenőmentesen és gyorsan oldottuk 

meg, ami a több mint 1 éves részletes és teljes felkészülés eredménye volt.  

A csarnokban olyan új műszaki megoldások – mint pl. a kovácsolt vas oszloptartó szerkezet – 

használata mellett sokban hagyatkoztunk a már nagy tapasztalattal rendelkező Roxer cég 

megoldásaira (pl. a média tribün). Itt említeném meg, hogy azokban a műszaki, technikai 

kérdésekben, amelyekben nem tudtuk vagy nem akartuk a saját eszközparkunkat használni, 

minden esetben a Roxer cég professzionális segítségét vettük igénybe. 

Az egyik legnagyobb problémát az edzőcsarnok okozta, hiszen az Európai Konföderáció a 

felkészülés hajrájában közölte, hogy nem fogadja el az általunk tervezett 2. pályát a Papp 

László Sportaréna küzdőterében. 2 lehetőség közül, végül az UTE új csarnokának elhúzódó 

átadása miatt a Vasas Fáy Utcai frissen felújított sportcsarnokát használtuk. Ez természetesen 
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megnehezítette a logisztikai lebonyolítását az eseménynek. A csarnokon belüli műszaki 

kérdések megoldása mellett, igen nagy kihívást jelentett a Side Event helyének otthont adó új 

Urban Volleyball pályaburkolat és az egész Fun Zone kialakítás a csarnok melletti Decken. 

 

 

Technika  

Az eseményt megelőző technikai fejlesztéseink és beruházásaink minden esetben az EB döntő 

technikai igényeihez igazodtak, minden olyan technikai eszköz beszerzését már az eseményt 

megelőző 1-2 évben megvalósítottuk, amelyeket az esemény után is tudunk használni.  

Azokat az eszközöket, amelyek felhasználása az esemény után nem volt tervben, illetve túl 

magas szintűnek ítéltük meg, bérlés útján biztosítottuk, melyben rendkívül nagy szerepe volt a 

több jelentkező közül kiválasztott Roxer cégnek. Professzionalitásuk nagyban hozzájárult az 

esemény elvárásainak legmagasabb szintű teljesítéséhez. A vezető kolléga számára 

legnagyobb kihívást a saját eszközeink és technikusaink, valamint a külső cég eszközeinek és 

technikusainak összehangolása jelentette, de bátran mondhatjuk ez tökéletesen sikerült. A 

területen jelentkezett legnagyobb megoldandó problémát – a helyszínen a Zsűri által nem 

megfelelőnek ítélt – világítás teljes cseréje jelentette egy éjszaka alatt. A feladatot a délutáni 

tudomásszerzés után, reggelre megoldottuk, melyben a legnagyobb feladat a Roxer cégnek 

jutott, aki munkatársainak ezúton is köszönjük a rendkívüli erőfeszítéseket. A technika 

területén használtuk a legtöbb számunkra is új eszközt és alkalmazást (fényhíd, LED kapu, 

showfények, stb.) 

Versenylebonyolítás  

A verseny szakmai lebonyolítása a lehető legmagasabb szinten zajlott, amelyre az egyik 

garanciát Hoboth Sándor Versenyigazgató jelentette. Sajnálatos, hogy kollégánkat az utolsó 

edzésnap estéjén kétoldali tüdőembóliával kórházba szállították. Az előzetesen – a lehető 

legmagasabb szinten – elvégzett munkáját dicséri, hogy kiesése ellenére is magas szinten 

tudtuk a versenyt megrendezni. Feladatainak nagy részét magam vettem át, amelyet a 

rendezői stáb irányítása (Szervezési Igazgatóként) csak kis mértékben sínylett meg, ami 

viszont a vezetők érdeme elsősorban.  

Mind a mérkőzések, mind az edzések a szabályoknak és a zsűri – olykor hektikus – 

utasításainak megfelelően zajlottak le, mindenfajta szakmai kifogás nélkül. Ebben a 

legnagyobb segítséget a Versenyiroda stabil alapja adta, ahol kollégáim erőn felül oldottak 

meg minden felmerülő kérdést. 

Szállás, étkezés  

A szükséges különböző szintű hotelek kiválasztási folyamata, menedzselése, az étkezések 

folyamatos nyomon követése szintén nagy kihívást jelentett, tekintettel 3 hotel használatára.A 

csapatok szállásának a Danubius Hotel Aréna adott otthont, amely közelsége miatt 

egyszerűsítette a logisztikai feladatokat, ugyanakkor a szoros kontroll szükségesség volt. 

http://www.hunvolley.hu/


 

 

 1134 Budapest, Váci út 19. ¦ +36-1/300-7250 ¦  hunvolley@hunvolley.hu   

 www.hunvolley.hu  ¦  /magyarroplabdaszovetseg 

Nagyszerű választásnak bizonyult a Radisson Blu Béke Hotel a CEV-es hivatalnokoknak, 

magas szinten felelt meg az elvárásoknak. Az újságírók számára kijelölt hotel a Lyons Garden 

volt, amelyet végül nem használt egyik sajtó képviselje sem, egyéb módon és helyen oldották 

meg szállásukat és étkezésüket. Valamennyi résztvevő elégedettségét fejezte ki a kapott 

ellátással kapcsolatban, a csarnok közelsége kifejezetten örömére szolgált a csapatoknak. 

Szállítás  

A szállítás tekintetében az edzéshelyszín (Vasas Fáy Utcai Csarnoka) jelentett kihívást, 

amelyhez magas színvonalú autóbuszok bérlését választottuk. A hivatalnokokat szponzori 

kölcsönjárművekkel és profi sofőrökkel mozgattunk a különböző helyszínek között, illetve a 

stáb szükséges mozgását egyrészről a saját gépjárműparkunkkal és szponzori járművekkel 

oldottuk meg. A járműveket az előírásoknak megfelelően dizájnoltuk.  

A műszaki és technikai eszközök szállítását szerződött partnerünk végezte. 

Akkreditáció  

A CEV új akkreditációs rendszere – amely még az esemény alatt sem készült el teljesen –

rendkívül megnehezítette a munkánkat, ráadásul indokolatlanul sokféle variánst kellett 

használni. Mivel nagy figyelmet fordítottunk az előzetes munkára, ezért a helyszínen 

viszonylag csekély számú rögtönzött akkreditációt kellett végrehajtani. Nagy segítséget 

jelentett új kollégák beállítása a különböző belépési helyeken, akik vezetői szinten tudták 

irányítani a VIP és tiszteletegyes, az újságírói vagy akár a szervezők és hivatalos személyek 

be-, és kiléptetését. 

Marketing és Branding  

Óriási kihívást és a legnagyobb erőpróbát ez a terület jelentette, tekintettel arra, hogy külön 

munkatárs nem került alkalmazásra (illetve nem bíztunk meg külsős céget) erre a feladatra, 

így saját erőből kellett abszolválnunk az ezzel járó feladatokat. A CEV-től a napi egyeztetések 

alkalmával olykor zavaros, egymásnak ellentmondó elképzelések érkeztek, melyeknek 

folyamatosan próbáltunk megfelelni. Több stábtag is rendszeresen szenvedő alanya volt az 

olykor irreálisan magas szintű elvárásoknak, de büszkén kimondhatjuk a 4 rendező ország 

közül mi feleltünk meg leginkább ezeknek. Ebben nagy segítségünkre volt az ArtaLapra Kft., 

akiknek a végtelen türelmét és rugalmasságát ezúton is köszönöm.  

A marketing eszközök tekintetében mindent a mai kornak megfelelően vetettünk be a 

szponzorok kiszolgálására.  

A branding kiterjedt a csarnok külső, belső tereire, a deckre, az összes printre és digitális 

megjelenésére, a járművekre és merchandising termékekre. 

Megnyitó, Sport Presentation, Entertainment  

A megnyitó tekintetében a költséghatékonyságot tartottuk szem előtt, Tarlós István 

főpolgármester úr rövid beszéde és egy kis műsor alkotta.  
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Annál nagyobb hangsúlyt fektettünk – elsősorban a CEV előírásai és instrukciói alapján – a 

Sport Presentation-re, ahol a fények, LED perimeter, LED kapu, köd, hangok és zenék, a 2db 

óriás Video Board adták a technikai hátterét az eseményeknek. Ezt egészítettük ki, a már jól 

bevált kabalafigurákkal, pólóágyúval, fotófallal és számos egyéb kiegészítéssel. 

Promóció, Side Event, Trophy Tour  

A promóciót tekintve egy fiatal, egyetemistákból álló csapatot állítottunk össze, akik az 

ötletektől elkezdve, azok végrehajtásán keresztül a szűkös financiális lehetőségekhez képest 

mindent megtettek. Promóciós programjaink közül az egyik kiemelkedő az Aréna Plázában 

tartott promóciós nap volt, illetve az EB döntő serlegét bemutató Trophy Tour, amely 

Budapest különböző pontjain meg-megállva adott lehetőséget számos kisvideó, fotó, riport 

elkészítésére és az érdeklődők bevonására, a figyelem felkeltésére. Természetesen az egyik 

legnagyobb hangsúlyt a közösségi médiában történő megjelenésre fordítottuk ezekkel 

kapcsolatban is.  

Közvetlen az esemény előtti időszakban Side Event-ként az újonnan megvásárolt Urban 

Volley pályán rendezett különböző mérkőzéseket használtuk, amely nagy sikert aratott. 

Média és TV  

Az MTVA minden mérkőzést gyártott és az M4 csatorna a magyar mérkőzéseket műsorára 

tűzte. Számos riport, interjú, stúdióbeszélgetés, beharangozó adásba került, mind az eseményt 

közvetlenül megelőzően és alatt, mind pedig promóciós jelleggel.  

Minden elérhető digitális és print médiát használtunk az esemény megjelenítésére, azonban a 

legnagyobb hangsúlyt a kor szellemének megfelelően a közösségi média kapta.  

A helyszínen előre felépített média csapat szolgálta ki a megjelent újságírókat, a CEV TV-s 

partnerét, az MTVA-t igen magas színvonalon. 

VIP és jegyértékesítés, Merchandising  

Az eddigi legnagyobb VIP és tiszteletjegyes listával dolgoztunk, amely nagy kihívást 

jelentett. A VIP-et 2 szinttel oldottuk meg, a magasabb szinten a prominens vendégek 

(VVIP), a másik szinten a VIP vendégek szerepeltek. 500fős tiszteletjegyes kontingenssel 

dolgoztunk.  

A jegyértékesítést a CEV elvárásának megfelelően már hónapokkal az eseményt megelőzően 

elindítottuk online. Ezt az esemény alatt kiegészítette a helyszíni értékesítés. A nézőszámok 

megfeleltek az előzetesen tervezetteknek, kivéve azokon a napokon, amikor nem volt magyar 

érdekeltségű mérkőzés.  

Nagy erővel készültünk a merchandisingra, amely azonban nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket. 

PÉNZÜGY: 

Anyagi szempontból nem volt pozitív az Európa bajnokság mérlege. 
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A bevételeket a következőképp osztottuk fel: 

- Állami és önkormányzati támogatás; 

- TAO tárgyi eszköz bevétel; 

- CEV támogatás; 

- Jegybevétel; 

- Szponzoráció;  

- Tv-s bevételek, reklámok, szponzoráció; 

- Tárgyi eszköz beszerzés és személyi jellegű kifizetések a Tao elszámolás terhére 

A kiadásokat pedig a különböző főkönyvi sorok szerint bontottunk meg. 

Ezek alapján bevételi oldalon mindösszesen: 227.988.609 Ft-ot realizáltunk. 

A kiadási oldalon mindösszesen: 530.553.949 Ft mutatkozik. 

 

SZAKMAI: 

Sport szakmailag sajnos ez az esemény nem úgy zajlott, ahogy szerettük volna, nem sikerült a 

továbbjutás a csoportból.  

o Augusztus 23. – Első EB mérkőzés, HUN – EST, eredmény: 3:0 

o Augusztus 24. – Második EB mérkőzés, HUN – ROU, eredmény: 1:3 

o Augusztus 26. – Harmadik EB mérkőzés, HUN – AZE, eredmény: 0:3 

o Augusztus 28. – Negyedik EB mérkőzés, HUN – NED, eredmény: 0:3 

Az eredmény kihatással volt a rendezésre is, mert így a nyolcaddöntő mérkőzései iránt így 

nem volt akkora érdeklődés, mint ha lett volna magyar mérkőzés.  

 

Budapest, 2020.05.26. 

       Nagy Kornél és Ludvig Zsolt 
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