
SZAKMAI ÉS 
PÉNZÜGYI TERV

2020-RA



Szakmaiterv

2



A sportszakmai terv a feltöltött anyagok között elolvasható, sajnos a COVID19 vírus 

felülírta majdnem mindet. Kérjük a terv elfogadását!

Ami teljesült vagy még teljesülhet:

- MK döntők;

- Teremröplabda utánpótlás edzőtáborok

- Strandröplabda felnőtt bajnokság;

- Strandröplabda utánpótlás bajnokság;

- Strandröplabda Utánpótlás EB Brno-ban és Izmirben;

- Ülőröplabda EB selejtező;

- 2020/2021-es bajnokságok elindítása

Sportszakmai programok
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Javaslat

SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS

Cél: Hatékony és optimális működés kialakítása
MRSZ irányítói és operatív szinten is

SZERVEZETI ÁTVILÁGÍTÁS
PricewaterhouseCoopers
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Magyar Röplabda 
Szövetség
Szervezeti átvilágítás

2020. szeptember 04.
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A Projekt bemutatása



▪ A magyar röplabda sport és vele együtt 

a Magyar Röplabda Szövetség 

(továbbiakban: MRSZ) az elmúlt 

években jelentős növekedést ért el 

mind létszámban, mind 

költségvetésben.

▪ A szervezeti struktúra növekedése nem 

követte le a szövetségi feladatok 

mennyiségében bekövetkezett 

növekedési ütemet, illetve nem valósult 

meg egy ezzel összhangban lévő 

tudatos szervezetfejlesztés sem. 

▪ Emellett, néhány esetben felmerül a 

lehetősége annak, hogy egyes 

munkatársak kompetenciája nem 

megfelelő az általuk betöltött 

pozícióhoz. 

A projekt célja
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A projekt kontextusa A projekt célja és a javasolt megoldás

Cél: Az MRSZ jelenlegi működésének 

felmérése és az esetlegesen felmerülő szervezeti 

problémák, valamint hiányzó kompetenciák 

feltárása. 

A PwC javaslatot tett egy optimális szervezeti 

működés kialakítására.

Jelenlegi helyzet felmérése

Javasolt működési modell kialakítása

Kompetencia felmérés



Szervezeti átvilágítás - a projekt fázisai
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Vezetői elvárások megismerése

vezetői interjúk révén

Dokumentumelemzés

Strukturált interjúk

60 személyes és telefonos interjú a 

sportág szereplőivel

Összevetés hazai és nemzetközi 

sportszakmai trendekkel, 

sportszövetségekkel

Legjobb gyakorlatok más iparágakból, 

más szervezetektől

Szervezeti átvilágítás lépései Átvilágítás eredményei Szervezetfejlesztési javaslatok

Alkalmazott stratégia 

Nyílt kommunikáció 

Fenntarthatóság

Operatív menedzsment és 

folyamatok 

Emberi erőforrások 

Ajánlások stratégiai kérdésekben

Optimalizált működési modellek (A, B 

és C változat)

Vezetői kompetenciák felmérése

További szakmai feladatok és 

lehetőségek

■ Stratégiai irányítás

■ Kommunikáció

■ Gazdálkodás

■ Emberi erőforrások

■ Leadership pipeline

■ Organigramok

■ Munkakörök leírása



Javaslat az MRSZ egyéb 
szerveinek átalakítására



A Magyar Röplabda Szövetség egyéb szervei (½)
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Szövetségi 

apparátus

Létrejön Módosul

Ligák

Szakmai fórumok

Sportolói fórumok

Szerepe: Döntéselőkészítés, javaslatok 

"szondázása", szakmai inputok 

gyűjtése a vezető egyesületek bevonása és 

a szövetségi tevékenység kommunikációja.

Konzultatív testület a stratégiai 

menedzsment számára.

Szerepe: Megyegyezik a Ligákéval, ez a 

fórum a tagszervezetek számára szolgál.

Szerepe: A szövetség megítélésének 

javítása, illetve a sportolók érdekeinek 

megjelenítése a döntéshozatalban.

Régiók

Feladata: Regionális bajnokságok (UP, 

felnőtt) szervezése,

szakfelügyeleti rendszer működtetése,

helyi képzések szervezése,

küldöttgyűlések előtt jelöltállítás szervezése.

Elnökség

Létszám: 7 fő

Feladata:
- gazdasági kapcsolatok,

- állami és társadalmi kapcsolatok,

- média kapcsolatok fenntartása;

- valamint a szövetség működésének felügyelete.

Az elnökség tagjai felelősséggel tartoznak a szövetség 

működéséért és a sportág fejlődéséért. Fontos, hogy olyan 

jelentős gazdasági és elvi kérdések - nem operatív 

feladatok - kerüljenek az elnökség elé, amelyek lényegesek 

a pozíciójukkal kapott felelősség szempontjából.

Az elnökség dedikált szakemberekből (nagy rálátással 

bíró szövetségi vezetőkből) álló stratégiai 

menedzsmentet hoz létre, amely folyamatos 

munkarend alapján működik. Tagjai egész évben 

felelősséggel tartoznak a stratégiai szemlélet 

érvényesítéséért a döntésekben és a működésben.

Bizottságok



A Szövetségi apparátus
javasolt szervezeti struktúrája 



MRSZ Szervezeti ábra – ‘A’ verzió 
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Elnökség

Stratégiai vezető

Szakmai vezető Operatív vezető

Strandröplabda 

igazgató

Felnőtt 

válogatottak 

technikai 

vezetője

Versenyiroda

Rend-

szer-

gazda

Iroda-

vezető

Sportszakmai 

igazgatóság

UP szakmai 

igazgató

Versenyigaz-

gató

Komm. 

iroda

Komm. 

vezető

TAO 

iroda

Sport-

igazgató

Gazda-

sági 

vezető

TAO ig.

Rendez-

vénysz.

iroda

Gazda-

sági 

iroda

Rendez-

vénysz. 

ig. 

Mark. 

vezető

Mark. 

iroda
Válogatottak 

osztálya

Strandröplabda 

osztály

Jogi 

támoga-

tás

Titkár-

ság

IT 

támoga-

tás

5 1 4 1,5 6 6,5 10,5 3 1 1 0,5

46FTE*  =

*Full-time equivalent, magyarul teljes munkaidő egyenérték.



MRSZ Szervezeti szintek megfeleltetése 
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MRSZ Szervezeti szintek megfeleltetése
‘A’ verzió 

Ügyvezető

Funkció 

vezetője

Vezetők 

vezetője

Mások 

vezetője

Munkatárs

UP szakmai 

igazgató

Felnőtt válogatottak 

technikai vezetője

Verseny-

igazgató

Strandröp-

labda igazgató

TAO igazgató

TAO ellenőrzés 

vezető

Gazdasági 

vezető

Pénzügyi 

koordinátor

Utánpótlás szakmai 

asszisztensek

Utánpótlás asszisztens

Lány UP válogatottak 

technikai vezetője

Nemzeti fiú UP 

válogatottak tech.vezetője

Egészségügyi referens

Röpsuli-program vezető

UP versenybizottsági 

asszisztens

Versenytitkár

Fogyatékkal élők röplabda 

referense

Nyilvántartási és 

Átigazolási referens

Strandröplabda 

adminisztrátor
TAO jogi vezető

TAO referensek

Központi játékvezetői 

rendszer adminisztrátor

Pályázati referens

Pénzügyi és gazdasági 

asszisztens

Gazdasági asszisztens

Gazdasági asszisztens

HR munkatárs

Rendezvény-

szervezési ig.

Iroda-

vezető

Komm. vezető

Mark. vezető

Titkársági asszisztens

Online média szerkesztő

Marketing asszisztens

Rendezvényszervezési 

asszisztens 

Műszaki vezető

Szakmai vezető Operatív vezető

Stratégiai vezető

Rendszergazda

TAO jóváhagyás 

vezető

Nyilvántartási és 

Átigazolási asszisztens
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Pénzügyi terv
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BEVÉTELEK
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A tétel megnevezése
 2020. évi terv 

(adatok e Ft-ban) 

Bevételek összesen 1 313 035                

Hozzájárulási díjak 64 040                    

Leigazolási, átigazolási díjak, versenyengedélyek, átfolyó díjak 122 210                  

Szponzoráció, jegyértékesítés, reklám, jogdíj és versenyek bevételei 36 500                    

Oktatás, licenszek, nyomtatványok, egyéb bevételek 14 500                    

Vállalkozási tevékenység bevétele 15 631                    

Transzferdíjak és nemzetközi versenyek hozzájárulási díjai 7 000                      

Tagdíjak, Versenybizottság bevételei, Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 78 736                    

NAV 1% 100                         

TAO támogatás bevételei 583 643                  

EMMI támogatások 47 825                    

FIVB, CEV támogatások, hozzájárulások 5 113                      

Egyéb szervezetektől kapott támogatás 20 500                    

BMSK sportági infrastruktúra fejlesztés I. MRSZ csarnok projekt 235 000                  

Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevétele 82 237                    

ÉVES KÖLTSÉGTERV 2020. ÉV



RÁFORDÍTÁSOK
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A tétel megnevezése
 2020. évi terv 

(adatok e Ft-ban) 

Kiadások összesen 1 313 035                

Anyagköltség 61 877                    

Szállítási díjak (személy, eszköz, stb.) 7 891                      

Bérletidíjak (tornaterem, iroda, raktár, stb.) 102 273                  

Karbantartás, fénymásolás, hirdetés, oktatással kapcsolatos költségek 3 322                      

Szállás, étkezés, utiköltségek díjai 39 273                    

Irodai munkavégzéssel kapcsolatos szolgáltatások  és szakértői díjak 58 789                    

Sportrendezvények és programok költségei 86 227                    

Egyéb igénybevett szolgáltatások 8 901                      

Közreműködési díjak 33 755                    

Egyéb szolgáltatások 28 367                    

Bank költség és biztosítási díjak, hatósági díjak, regisztrációs díjak 16 335                    

Közvetített szolgáltatások (EÁD, transzferek) 15 220                    

Munkabér 229 765                  

Megbízási díjak 171 677                  

Egyéb kifizetések, juttatások, költségtérítések és járulékok 53 586                    

Értékcsökkenési leírás 91 464                    

BMSK sportági infrastruktúra fejlesztés I. MRSZ csarnok tervezés projekt 235 000                  

Egyéb ráfordítások 68 843                    

Pénzügyi műveletek ráfordításai 470                         

ÉVES KÖLTSÉGTERV 2020. ÉV



KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
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Bevételek összesen 1 313 035 e Ft

Kiadások összesen 1 313 035 e Ft

Bevételek - Kiadások különbözete 0 e Ft

NBI-es csapatok által fizetett óvadék 15.000 e Ft

Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastruktúra fejlesztés 20.01.01 761.807 e Ft
Projekt teljesült, teljes támogatás kiutalva! Egyenleg 20.12.31 0 e Ft

TAO tagszervezeti támogatás kezelése (utófinanszírozott ingatlan) 1 418 921 e Ft

Kiegészítő információk az MRSZ bankszámláján meglévő tételekről:



Köszönöm a figyelmet!

Várom a kérdéseket!
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