Megújul az MRSZ a Küldöttgyűlés után
A Magyar Röplabda Szövetség – a járványügyi korlátozásokra tekintettel – május 28-án online
formában tartotta meg évi rendes Küldöttgyűlését. A 2020-as beszámolók, jelentések és a 2021-es
tervek és a sportágfejlesztési stratégiai vízió elfogadása mellett az Alapszabályt is módosították a
küldöttek.
A küldöttgyűlésen elfogadott legfontosabb változások a szervezet működéséhez kapcsolódnak.
2020-ban a PricewaterhouseCoopers (PwC) tanácsadói segítségével az MRSZ olyan szervezeti
felépítési modellt vázolt fel, amely a korábbinál is több lehetőséget ad a szakmai fejlődésre és még
nagyobb hangsúlyt fektet a szövetség hosszú távú és fenntartható növekedésére.
A szövetség hivatali és szakmai munkájáért eddig egy személyben a főtitkár volt felelős. Ludvig
Zsolt és az MRSZ iroda munkájának elmúlt években elért eredményeit a sportág valamennyi
szegmense érezhette, azonban a szervezet rendkívül gyors növekedési üteme megköveteli, hogy a
szövetség vezetési metódusa átalakuljon.
A módosított Alapszabály három vezetővel felálló modell lehetőségét teremti meg, amelyben a
főtitkár a szakmai vezető, az operatív igazgató a sportszakmai oldal támogatásáért pénzügyi, jogi,
marketing és egyéb operatív eszközökkel felel, míg az ügyvezető teljes felelősséggel képviseli a
szövetséget, a stratégiai irányvonalak kialakításáért és a hamarosan elkészülő átfogó MRSZ
stratégia megvalósításáért dolgozik.
A három vezetőt az Alapszabály értelmében az MRSZ elnöksége nevezi ki, amely testület idén
februárban előzetesen már döntött arról, hogy az Alapszabály módosítását követően Ludvig Zsolt
főtitkárként, Vatai Gabriella operatív igazgatóként és Nemcsik Balázs ügyvezetőként segíti a
továbbiakban a szövetség munkáját.
Ludvig Zsoltot (korábbi szövetségi kapitány, magyar bajnok és kupagyőztes edző, 11 éve a
szövetség vezetésében dolgozik) és Vatai Gabriellát (51x válogatott, magyar bajnok, kupagyőztes
röplabdázó, sportközgazdász) a sportágban nem szükséges bemutatni. A sportágban új
vezetőként Nemcsik Balázs kezdte meg tevékenységét, aki korábban az Európai Kézilabda
Szövetségnek, a Magyar Kézilabda Szövetségnek és a Magyar Vízilabda Szövetségnek dolgozott,
2020-ban pedig személyesen vett részt a PwC tanácsadói munkájában.
Ligák és fórumok
Bár az online forma miatt a személyes találkozások elmaradtak, a közeljövőben számtalan alkalma
lesz a tagszervezeteknek, hogy közvetlenül is kifejezzék véleményüket, elmondják javaslataikat.
Az MRSZ elnöksége által életre hívott ligák (NB 1-es férfi és női liga, utánpótlás liga és
strandröplabda liga) alakuló üléseit a szövetség apparátusa a következő hetekben készíti elő. Az
amatőr egyesületek számára a szövetség a korábbi években jól működő fórumok megszervezését
fogja folytatni.
2021-es feladatok
Dr. Kovács Ferenc, az MRSZ elnöke a Küldöttgyűlés kapcsán már a jövővel foglalkozik:
„Az idei év második fele számtalan kihívást tartogat még sportágunknak. A női válogatott Európa-bajnokságra
készül, Nyíregyházán U16-os Eb-t rendezünk és újra lesz nemzetközi World Tour 1 * strandröplabda verseny
is a Lupa Beachen, ülőröplabdázóink pedig újra kontinensviadalon vehetnek részt. 2021. december 19-én az
MRSZ megünnepli alapításának 75. évfordulóját, egyúttal bemutatja a szövetség hosszú távú stratégiai tervét. A
sportág állami akadémiai rendszerhez való csatlakozásának optimális kialakítása, a szakmai munka további
fejlesztése és sportágunk gazdasági stabilitásának megteremtése a tagszervezetekkel közös feladat, amely kapcsán
minden építő véleményt szívesen vár a szakszövetség a ligákon keresztül is.”

