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1. TÁRGYÉVBEN VÉGEZETT ALAPCÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK 

BEMUTATÁSA 

 

1.1. A szervezet adatai 
 

Szervezet neve:   Magyar Röplabda Szövetség 

Szervezet székhelye:  1134 Budapest, Váci út 19. 

Nyilvántartási száma:  01-07-0000030 

Bejegyző határozat száma: 0100 Pk.60152/2001/58 

Szervezet adószáma:  18158713-2-41 

Képviselő neve:   dr. Kovács Ferenc Elnök, 

                               Ludvig Zsolt Főtitkár, 

                               Vatai Gabriella Operatív Igazgató 

 
 

1.2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység bemutatása 
 
 

1.2.1.  A Magyar Röplabda Szövetség 

 

A Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban: MRSZ) Magyarországon működő, a 

röplabda sport - annak minden ágát, azaz a teremröplabdázást, strandröplabdázást, 

hóröplabdázást, ülő, illetve para-röplabdázást, valamint egyéb szabadidős és amatőr 

röplabdázást beleértve - irányítására, feladatainak ellátására létrehozott, a röplabdasport 

bármely ágában sporttevékenységet folytató sportszervezetekre és magánszemélyekre 

épülő, munkájukat összehangoló, segítő és támogató, önkormányzati elven működő 

közhasznú szervezetként tevékenykedő civil szervezet, országos sportági szakszövetség.  

 

Működését a sporttörvény1 (a továbbiakban: sport tv.), illetőleg a Civil törvény2 (a 

továbbiakban: Ctv.), valamint a Polgári törvénykönyv3 (a továbbiakban: Ptk.)  

egyesületekre vonatkozó szabályai, továbbá Alapszabálya, a Nemzetközi Röplabda 

 
1 2004. évi I. törvény a Sportról 
2 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról 
3 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
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Szövetség (FIVB4) és az Európai Röplabda Konföderáció (CEV5) alapszabályai szerint 

fejti ki. 

 

1.2.2.  Az MRSZ alapvető feladatai 

 

Az MRSZ működése során az alábbi alapvető feladatokat látja el: 

 

1. meghatározza a Sporttv. 23. § (1) bekezdésében foglalt szabályzatokat. Az MRSZ a 

Sporttv. 7. §-ban meghatározott szabályzatok kiadásával biztosítja a sportág 

rendeltetésszerű működését;  

 

2. a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyrendszerét 

és e versenyrendszer alapján szervezi a sportág versenyeit;  

 

3. megrendezi a magyar röplabda és strandröplabda (országos, nemzeti) bajnokságokat, 

illetve a Magyar Kupát;  

 

4. meghatározza és kiadja a hazai és - a sportági nemzetközi szakszövetségek 

versenynaptáraihoz igazodva - a nemzetközi versenynaptárat;  

 

5. működteti a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviseli Magyarországot az 

egyes nemzetközi sportrendezvényeken;  

 

6. megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szakszövetségek, illetve a sportági 

külföldi szakszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar sportolók külföldi 

versenyzéséhez vagy külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez, elősegíti a 

sportághoz tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken; 

  

7. képviseli Magyarországot a sportág nemzetközi szervezeteiben, részt vesz azok 

munkájában, szervezi a sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban;  

 

8. megteremti és gondoskodik az MRSZ működési és gazdasági feltételeiről;  

 

9. a sportág céljainak elérése érdekében az MRSZ egészére kiterjedően szponzorálási és 

más kereskedelmi szerződéseket köt.  

 

 
4 Federation Internationale de Volleyball 
5 Confederation Européenne de Volleyball 
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E célból fejleszti a sportágban rejlő marketing értékeket, és gondoskodik azok 

hasznosításáról. A sportág versenyrendszerével kapcsolatos vagyoni értékű jogokat 

elvonja, hasznosítja és ezek tárgyában megköti a Sporttv. 36-37.§-aiban rögzítettek 

szerinti szerződéseket. Közvetlen vagy közvetett támogatást nyújt a sportággal 

kapcsolatos sportcélú beruházások és fejlesztések megvalósításához;  

 

10. az i) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést köt, vagy a 

szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, 

részvételével működő jogi személyre, illetve tagjaira ruházza át;  

 

11. a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához 

szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes 

hozzájárulást ad ki;  

 

12. meghatározza a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-

nevelés és a létesítmény fejlesztés kérdéseit is) és gondoskodik ezek 

megvalósításáról;  

 

13. képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, a sportköztestületek, a többi 

sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi 

sportéletben;  

 

14. az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, 

közreműködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő 

sportszakemberek képzését és továbbképzését;  

 

15. meghatározza a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak 

végrehajtásáról. Hozzájárul a Magyarországon lebonyolításra kerülő röplabda 

sportesemények szervezésében, megrendezésében, figyelemmel a Sporttv. 65.§ (4) 

bekezdésében foglaltakra;  
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16. ellátja a társasági adó törvény6 (a továbbiakban: Tao tv.), valamint az ahhoz 

kapcsolódó rendeletek, továbbá a Sporttv. alapján a látvány-csapatsportban működő 

szakszövetségek számára kötelezően előírt feladatokat. 

 

17. Ellátja az alapszabályában, a sportág nemzetközi szövetségének szabályzataiban, 

illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat is. Ennek keretében - az (1) 

bekezdésben megállapított kizárólagos feladatokon kívül:  

 

• a jogszabályok és az 1. pont szerinti szabályzatok alapján maga gondoskodik a 

sportágban a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról;  

 

• a jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel, 

sportolókkal és sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban 

megállapított joghátrányokat alkalmazza (sportfegyelmi jogkört gyakorol);  

 

• érvényesíti a doppingtilalmat;  

 

• meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai 

szabályokat, valamint meghatározza a sportlétesítmények - a sportág 

szempontjából történő - használatának feltételeit, a létesítményekkel szembeni 

szakmai követelményeket, és a biztonsági szabályzatában meghatározottak 

alapján ellenőrzi a sportági versenyrendszerben szervezett, vagy 

versenynaptárban egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos 

lebonyolítását;  

 

• a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti az illetékes állami szervvel a 

támogatási szerződést;  

 

• képviseli a sportág érdekeit a fel nem sorolt állami, önkormányzati és civil 

szervezet felé;  

 

 

 

 
6 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 
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• szervezi a játékvezetők foglalkoztatását, gondoskodik a játékvezetők képzéséről, 

továbbképzéséről, valamint felügyeli és minősíti munkájukat;  

 

• a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján tagjai számára engedélyezi a hazai 

és a nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való 

részvételt;  

 

• céljai megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet folytathat, amely azonban az alapcél szerinti tevékenység 

megvalósítását nem veszélyeztetheti;  

 

• támogatja és szervezi az utánpótlás nevelését, elősegíti a diáksport fejlesztését; 

  

• szervezi a sportág népszerűsítését, PR munkáját;  

 

• ellátja a sportági nemzetközi Szakszövetség alapszabályában, a 

jogszabályokban, illetve saját alapszabályában és egyéb szabályzataiban 

megállapított további feladatokat;  

 

• regionális, megyei (helyi) és ágazati röplabda szövetségeket, tagozatokat hozhat 

létre, működtethet;  

 

• a röplabda és strandröplabda sportágban ellátja a sportágak fogyatékos 

sportjával összefüggő feladatait;  

 

• a röplabda sportágban ellátja a szabadidős sporttevékenységgel összefüggő 

feladatokat is, amit az állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során 

figyelembe kell venni;  

 

• stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a sportolók minősítési szintjeit; 

 

• nyilvántartja a versenyszerű sportolókat és amennyiben megfelel a 

sportegészségügyi és az MRSZ által meghatározott sportszakmai 

követelményeknek számukra versenyengedélyt ad ki.  
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• a sportág jellegéhez igazodva megállapítja a versenyszerű sportoló egyik 

sportszervezetből a másik sportszervezetbe való átigazolásának feltételeit és 

módját; 

 

• A nemzeti válogatott keretek működtetése során alkalmazza a hatályos 

jogszabályokban rögzített, a Szakszövetségekre, valamint a sportszervezetre 

vonatkozó szabályokat.  

 
 

2. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

 
 

2.1. A sportági szakszövetségi feladatok ellátása 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Sportági szakszövetségi feladatok ellátása 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

Az Alapszabály rögzíti, hogy az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja 

értelmében közhasznú tevékenységnek minősül 

minden olyan tevékenység, amely a létesítő 

okiratban megjelölt közfeladat teljesítését 

közvetlenül, vagy közvetve szolgálja, ezzel 

hozzájárulva a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez.  

Az Alapszabály a 2011. évi CLXXV. törvény 

(Civil tv.) 2. § 19. pontja, valamint a 34. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti közfeladatot az 

alábbiakban jelöli meg: sport és ifjúsági ügyek a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15. 

pontjához kapcsolódóan.  

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Sporttevékenység 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 32.469 fő  

A Magyar Röplabda közhasznú tevékenységéből 

részesül valamennyi játékos, a Magyar Röplabda 

Szövetség versenyrendszerében és a 

versenyrendszerén kívüli szervezett utánpótlás 

programjain szereplő klubok, sportvezetők, 

közreműködő játékvezetők, valamint valamennyi 

röplabdabarát kedvelő sportoló, tanintézményben 

tanuló kisiskolás gyermek. 
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2.2. A tagszervezeti létszám alakulása 
 

Az MRSZ tagnyilvántartásában a 2021. év végén 201 nyilvántartott tagszervezet szerepelt. 

A tagnyilvántartás aktualizálása megtörtént, valamint a tagsági díjak befizetése minden 

tagszervezet esetében rendben lezajlott. 

 

A koronavírus-járvány a 2021. évben is rányomta bélyegét a versenyekre, hiszen a 

2020/2021. évi és a 2021/2022. évi összes bajnokságot érintette a nagy számú 

mérkőzéshalasztás, sokszor a mérkőzések elmaradása is. Az utánpótlás versenyek 

mindegyikében jelentős számú mérkőzés maradt el, illetve halasztódott a betegségek nagy 

száma miatt. Több verseny lebonyolítását is meg kellett változtatni, így a sportolók számára 

tervezett mérkőzésszám is szokatlan nagy szórást mutat a korábbi évekhez képest. 

 

 

A sportszervezetek versenyrendszerbe nevezett csapatainak száma a Covid-19 járvány 

miatt jelentősen csökkent, mivel a szülők a gyermekek versenyeztetéséhez nem járultak 

hozzá. 2021-ben kereken 800 csapat nevezett be a bajnokságokba, ez 2020-hoz (1.038) 

képest a benevezett csapatok számában 23 %-os, a 2019-es 935 csapathoz képest 14,5 %-

os csökkenés, míg a 2018-as 517 csapathoz képest viszont 54,7 %-os, a 2017-es 341 

csapathoz viszonyítva 134,6 %-os, a 2016-os 218 csapathoz viszonyítva pedig 267 %-os 

növekedés.  

 
 



Magyar Röplabda Szövetség 2021. évi Közhasznúsági Melléklet          
______________________________________________________________________________  

10 
 

 

 

A bajnokságok lebonyolítási rendszerének változásai és a jelentős csapatszám emelkedés 

miatt ebben a 2021. évben 4.606 mérkőzés került volna megrendezésre. Ezzel szemben a 

ténylegesen lejátszott mérkőzések száma körülbelül 6-8 %-kal kevesebb, ami elsősorban a 

járványhelyzetnek tudható be. 

 

A kiadott versenyzési engedélyek, vagyis a versenyrendszerekben aktívan résztvevő 

sportolók száma is jelentősen nőtt, különös az utánpótlás korú játékosok esetében. A 2016-

os 2.084 db-ról 2017-re 6.167 db-ra, 2018-ban 9.751 db-ra, 2019-ben 10.860 db-ra, míg 

2020-ban 12.257 db-ra nőtt a kiadott versenyzési engedélyek száma. Sajnos a 

járványhelyzet számlájára írható, hogy a kiadott versenyzési engedélyek száma 2021-ben 

viszont 10.232 db-ra csökkent, ami 17 %-os visszaesést jelent. 
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2.3. Átigazolások, leigazolások és szakmai engedélyek száma a 2021. évben 
 
 

2.3.1. Teremröplabda 

 

Teremröplabdában 2021-ben 3.254 fővel emelkedett a leigazolt sportolók létszáma, 

melyből 2.343 a női és 911 a férfi sportoló. Így az év végén nyilvántartott teremröplabda 

sportolók száma 31.551 fő volt. Az év során átigazolásra került 915 fő női és 333 fő férfi 

sportoló. 

 

2.3.2. Strandröplabda 

 

2021-ben 617 strandröplabda játékos került leigazolásra (418 nő és 199 férfi játékos) így 

strandröplabdában a játékosok száma 4.646 főre nőtt. Az átigazolások tekintetében 104 

női és 26 férfi, azaz összesen 130 fő átigazolása történt, amely a tavalyi adathoz képest 

növekedést mutat.  

 

2.3.3. Ülőröplabda 
 

Az ülőröplabda szakágban 12 játékos leigazolása történt meg (9 férfi és 3 nő), míg 

átigazolás 3 volt (1 férfi és 2 nő). Jelenleg az ülőröplabdában 155 játékos szerepel a 

nyilvántartásban. 
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2.3.4. Edzői engedélyek alakulása 
 

A 2021. évben 1.112 fő regisztrált edzőből csak 691 fő váltotta ki az engedélyét. 

 

2.3.5. Jegyzőkönyvvezetői engedélyek alakulása 

 

A 2021. évben 128 főnek került jegyzőkönyvvezetői engedély kiadásra. Ebből 47 fő 

rendelkezik elektronikus jegyzőkönyvvezetői engedéllyel és 18 fő pedig nemzetközi 

jegyzőkönyvvezetői engedéllyel is. 

 

2.3.6. Statisztikusok számának alakulása 
 

A statisztikus nyilvántartásban 60 regisztrált fő szerepel (44 fő Click & Scout és 16 fő 

Data Volley). 

 

2.3.7. Orvosok és masszőrök számának alakulása 

 

Az orvosok regisztrált létszáma 27 fő, melyből 2 fő váltott ki engedélyt. A masszőrök 

létszáma 77 fő, melyből 25 fő rendelkezik működési engedéllyel.  

 

Az MRSZ Elnöksége 2021. július 17-én jóváhagyta az új Sportolói Nyilvántartási-, Igazolási-, 

és Átigazolási Szabályzatát, amely megreformálta és az elektronikus nyilvántartási rendszerhez 

igazította az új szabályzatot, amely a tagszervezetek számára is megkönnyítik és felgyorsítják 

az egyes eljárások menetét. 

 

2.4. A 2021. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és szakmai programok bemutatása 
 
 

2.4.1. EMMI IX/349-2/2021 Heraklész Sport XXI 
 

Az utánpótlás programok megvalósítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a 

továbbiakban: EMMI) Sportért Felelős Államtitkársága az MRSZ részére EMMI IX/349-

2/2021 iktatószámon létrejött támogatási okirat keretében 21.320.000 Ft értékű 

költségvetési támogatást nyújtott. A Héraklész program keretében 10.000.000 Ft, míg a 

Sport XXI. program keretében 11.320.000 Ft került elszámolásra. 
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A Covid-19 világjárvány okozta helyzet után a 2021-ben MRSZ mindent megtett a 

vírushelyzet előtti normál működés megteremtése érdekében. 

 

A Sport XXI program keretében legfiatalabb válogatottak az év első felében hivatalos 

nemzetközi megmérettetésen nem vettek részt. Azonban az U14 leány és U15 fiú 

korosztály számára több kiválasztó tábor megtartására került sor. 

• U15 fiú korosztály 

2021. 03.31-04.03. Dabas 

2021.04.03.-04.06. Dabas 

 

• U14 leány korosztály 

2021.03.31.-04.03. Budapest 

2021.04.03.-04.06. Dunabogdány 

2021.06.15.-06.18. Szeged 

2021.06.20.-07.02. Szeged 

 

A Héraklész Program keretében a két fiatalabb válogatott csapat (U17 fiú és U16 lány) 

márciusban a horvátországi Zadarban MEVZA megmérettetésen vett részt. A lány 

csapatnak sikerült megszereznie az előkelő 3. helyezést, majd az Európa Bajnokságon a 

7. helyezést. 

 

Az idősebb keretek esetében (U19 fiú és U18 lány) az év első felében nemzetközi 

megmérettetésre nem került sor, azonban felkészülési céllal edzőtáborok szervezésére 

került sor a Mariborban megrendezett MEVZA-tornán való eredményes részvétel 

érdekében. 

 

A támogatási összeg az alábbiak szerint került felhasználásra: 

• Személyi költségek és azok közterhei:    8.000 eFt 

• Terembérlet, szállás, étkezés költségei: 13.320 eFt 
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2.4.2. EMMI IX/170-3/2021 Versenysport és olimpiai felkészülés 

 

MRSZ a 2021. évben az EMMI IX/170-3/2021 iktatási számú sportfejlesztési programja 

keretében 20.200.000 Ft összegű támogatást kapott Versenysport és olimpiai felkészülés 

címén. 

 

A pandémia miatt a 2020. évben elmaradt válogatott programok 2021-ben kerültek 

megtartásra, azaz a korábbiakban megszokottaktól eltérően az Európa-bajnoki selejtező 

tornák fordulói a döntők évében kerültek megrendezésre. Ezért mind a férfi mind pedig a 

női válogatott szakmai vezetése ennek jegyében alakította ki saját programját. 

 

NŐI VÁLOGATOTT 2021-ES PROGRAMJA  

1. Edzőtáborok az Európai-bajnoki selejtezők előtt 

• 2021.04.19-23., Szigetszentmiklós 

• 2021.04.25-30., Kaposvár 

• 2021.05.02-06., Szigetszentmiklós 

• 2021.05.10-16., Budapest 
 

Két selejtezőkör eredményeként a női válogatott csoport másodikként kvalifikálta 

magát a 2021-es Női Röplabda Európa-bajnokságra. 

2. Arany Európa Liga Küzdelmei (Prága) 

3. Európa-bajnokságra való felkészülés  

 

FÉRFI VÁLOGATOTT 2021-ES PROGRAMJA  

1. Edzőtáborok az Európa-bajnoki selejtezők előtt 

• 2021.04.18. és 2021.05.13. között Budapest  

 

Két selejtezőkör végeredményeként csapatunk nem tudta kvalifikálni magát az 

Európa-bajnokságra.  

2. Ezüst Európa Liga  

 

A program keretében kapott támogatás összege teljes egészében felhasználásra került. 
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2.4.3. EMMI IX/536-2/2021 Ülőröplabda szakmai feladatok 

 

MRSZ a 2021. évi ülőröplabda szakmai feladatainak ellátására 8.500.000 Ft támogatást 

kapott az EMMI-től, mely keretében az alábbi költségek kerültek elszámolásra: 

• Személyi kiadások és azok járulék terhei: 2.672 eFt 

• Dologi kiadások:              5.828 eFt 

 

Edzőtáborok: 

- 2021.02.26-28. Férfi edzőtábor, Agárd 

- 2021.02.19-21. Női edzőtábor, Budapest  

- 2021.05.21-23. Férfi edzőtábor, Mátraháza 

- 2021.06.04-06. Férfi-Női válogatott edzőtábor Mátraháza 

- 2021.06.18-20. Felkészülési torna Mátraháza 

- 2021.06.25-27. Női Válogatott edzőtábor Budapest  

 

Rendezvények: 

- 2021. 03. 06. Magyar Bajnoki forduló, Budapest  

- 2021. 05. 08. Magyar Bajnoki forduló, Budapest  

- 2021. 06. 12. Magyar Kupa 

 
 

2.4.4. EMMI IX/2052-6/2021 FIVB World Tour 1-Star 

 

2021-ben az elmúlt 10 évben immár negyedszer rendezett Magyarország felnőtt 

nemzetközi strandröplabda versenyt. Erre a programra az MRSZ az EMMI-től az EMMI 

IX/2052-6/2021 iktatási számú támogatói szerződés keretében 15.000.000 Ft 

költségvetési támogatást kapott. 

A helyszínt a Budakalászon található Lupa Beach biztosította 2021.08.18-22. között. 

 

Összesen 23 ország játékosai vettek részt az eseményen. 

 

A sporteseményen összesen 11 magyar páros vehetett részt - köztük olyanok is, mint a 

férfi U20-as Európa-bajnoki 4. helyezést elérő, vagy az ifjúsági olimpiai 4. helyezett 

páros, míg a nőknél az U20 Európa-bajnoki 5. helyezett csapat. Az esemény teljes 

mértékben beváltotta a hozzá fűzött szakmai célokat és reményeket. 
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A program keretében elszámolt összegek: 

• Személyi kiadások       630 eFt 

• Dologi kiadások      14.370 eFt 

 
 

2.4.5. EMMI IX/2317-5/2021 U16 Női Európa-bajnokság, U18 és U20 MEVZA 

strandröplabda torna 
 

Az MRSZ az EMMI IX/2317-5/2021 iktatási számú támogatói programja keretében 

összesen 35.000.000 Ft összegű támogatást kapott az U16-os korosztály Európa-

Bajnoki mérkőzéseinek, valamint az U18 és U20 korosztály MEVZA Strandröplabda 

torna mérkőzéseinek lebonyolítására és kapcsolódó költségeinek fedezésére.  

 

A 2021.08.19-22. között megrendezett MEVZA Strandröplabda tornán összesen 8 

ország 104 játékosa vett részt, melyből 36 játékos képviselte Magyarország színeit.  

 

A sportesemény elérte célját, hiszen a hazai pályán kiváló eredményeket értek el a 

magyar párosok. 3 bronzérem és egy ezüstérem, mely egyben azt is jelenti, hogy mind 

a négy versenyszámban dobogón végeztek a magyar párosok, emellett remek 

felkészülési lehetőséget biztosított a szeptemberi U18-as Európa-bajnokság előtt, 

valamint lehetőséget biztosított a nemzetközi tapasztalat, rutin megszerzésére is. 

 

Az U16 Lány Európa Bajnokság 2021.07.10-15. között Nyíregyházán, majd 

2021.07.16-18. között pedig Szlovákia Homonna városában került megrendezésre.  

A csapat a 7. helyen zárta az Európa-Bajnokságot. 

 

A támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került az alábbiak szerint: 

 

• Személyi kiadások és azok járulékai  4.490 eFt 

• Dologi kiadások (szállás, étkezés)   30.510 eFt 
 
 

2.4.6. EMMI IX/2051-6/2021 Férfi EB selejtező 

 

Az EMMI a Sportesemény megrendezésével összefüggő kiadásokra 10.000.000, - forint 

értékben költségvetési támogatást biztosított MRSZ részére.  
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Az EB selejtező torna ideje: 2021 május 7-9, helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

sportcsarnoka, a Ludovika Aréna volt. 

 

A sportesemény során a férfi teremröplabda válogatott a csoportjában a harmadik helyen 

végzett.  

 

A Szövetség a Sportesemény megrendezése során a számára biztosított költségvetési 

forrást az alábbi jogcímekre fordította: 

1.   hivatalos személyek napi díja 

2.   terembérlet és parkoló bérlet 

3.   mentő és orvosi ügyelet 

4.   rendezvénybiztosítás 

5.   csapatok szállás és étkezési költségei 

6.   nyomdai költségek 
 

2.4.7. EMMI IX/2049-6/2021 Női EB selejtező 

 

Az EMMI IX/2049-6/2021 iktatási számon Támogatói okiratot bocsátott ki az MRSZ 

részére a sportesemény megrendezésével összefüggő kiadások 10.000.000, - forint 

értékben történő támogatása érdekében. 

Az Európa-Bajnokságra történő felkészülés az alábbi ütemben zajlott: 

• szakasz: 2021.04.19. - 2021.05.16. - Felkészülés, Európa bajnoki selejtezők 

• szakasz: 2021.05.20. - 2021.06.04. - Felkészülés, Arany Európa liga 

• szakasz: 2021.07.04. - 2021.07.31. - Felkészülés, Európa-bajnokság 

• szakasz: 2021.08.05 - 2021.08.07. - Savaria Kupa 

• szakasz: 2021.08.20. - 2021.08.25. - Európa-bajnokság 

 

Két vereség ellenére a válogatott a csoportjában a negyedik helyet érte el, melynek 

köszönhetően bekerült a legjobb tizenhat csapat közé ám a legjobb nyolcba már nem 

került be.  

A kapott támogatási összeg teljes mértékben dologi kiadások fedezetére lett fordítva. 
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2.4.8. TAO Sportágfejlesztési program (SFP-00138/2017) – kamatozó tartalék 

 

MRSZ egyeztetve az EMMI Sporttámogatási és Ellenőrzési Főosztályával a 2017/2018-

as program kamatozó tartalék összegével kapcsolatban, arról nyilatkozott, hogy a 

támogatással várhatóan 5 éven belül még nem számol el, ezért a könyveiben a korábbi 

évek feloldott támogatási összegét a passzív időbeli határolások közé visszavezette. A 

programmal kapcsolatban 2021. december 31-én nyilvántartott kamatozó tartalék 

összege: 203.080 eFt. 

 

2.4.9. TAO Sportágfejlesztési program (SFP-00238/2018) – kamatozó tartalék 
 

MRSZ EMMI Sporttámogatási és Ellenőrzési Főosztályának hozzájárulásával a 

2018/2019-es program támogatási összegéből 91.241 eFt-ot kamatozó tartalékba 

helyezett és arról nyilatkozott, hogy a támogatással várhatóan 5 éven belül nem számol 

el. Tekintettel a fentiekre a könyveiben a támogatási összeg eme részét a passzív időbeli 

határolások közé visszavezette. Az SFP-00238/2018 programmal kapcsolatban 2021. 

december 31-én nyilvántartott kamatozó tartalék összege: 91.241 eFt. 

 

2.4.10. TAO Sportágfejlesztési program (SFP-00238/2018) – hosszabbítás 

 

Az EMMI 2018. december 05-én kelt, ki/JH01-00238/2018/EMMI számú határozatával 

jóváhagyta az MRSZ 2018/2019. évi támogatási időszakot értintő sportágfejlesztési 

programját összesen 1.957.664.035 Ft értékben, melyet a 2019. november 07-én kelt, 

ki/JHMOD01-00238/2018/EMMI számú módosító határozattal 1.275.773.052 Ft-ra 

módosította, ugyanakkor a 2019. november 08-án kelt, ki/JHHOSSZ01-

00238/2018/EMMI számú hosszabbító határozatában 734.946.918 Ft értékű támogatás 

meghosszabbításáról döntött. 

 

A 2020-as év pandémiás helyzetre tekintettel MRSZ-nek lehetősége nyílt a 2018/2019-

es sportágfejlesztési program további egy TAO időszakkal történő meghosszabbítására.  

 

A sportágfejlesztési program 2021. június 30-i határidővel zárult. 
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A benyújtott elszámolásban a programra tervezett költségek kerültek elszámolásra. 

Személyi jellegű ráfordítás jogcímen MRSZ a munkavállalói és megbízási szerződéssel 

foglalkoztatott szakembereinek bérét, míg a tárgyi eszköz beruházás jogcímen 

jogfolytonos tételek (pld.: informatikai háttér) költségeit számolta el.  

 

Utánpótlás nevelés és versenyeztetés jogcímeken a személyi kifizetések tekintetében az 

MRSZ szakembereinek munka-, és megbízási díjai kerültek elszámolásra, valamint az 

ülőröplabda és a strandröplabda szakágak éves fejlesztési szakmai terveiben szereplő 

költségek.   

 

2.4.11. TAO Sportágfejlesztési program (SFP-00438/2020) – alapidőszak 
 

Az EMMI 2020. június 29-én kelt, ki/JH01-00438/2020/EMMI számú határozatával 

jóváhagyta a Magyar Röplabda Szövetség 2020/2021. évi támogatási időszakot értintő 

sportágfejlesztési programját összesen 1.142.814.423 Ft értékben. MRSZ a támogatási 

időszak hosszabbítását kérvényezte, melyet az EMMI a 2021.09.18-án kelt 

ki/JHHOSSZ01-00438/2020/EMMI határozatával jóváhagyott. 

 

A 2020-2021. évi támogatási időszak sportágfejlesztési projektje a sportág által a 

látványcsapat-sportág támogatási rendszerbe történő bekerülésekor kidolgozott 

fejlesztési stratégia koncepciójának mentén került kidolgozásra. A koronavírus 2020. 

február végi megjelenése és a világszinten alkalmazott korlátozások és intézkedések a 

röplabda sportra is hatással voltak, azonban a 2020-21-es felnőtt klubszezon a 

járványügyi intézkedések és korlátozások betartása mellett, megszakítás nélkül zajlott. 

 

A sikeresen megvívott Eb selejtezők után az Európa Liga küzdelmeire megfiatalított női 

válogatott két győzelemmel a csoportja negyedik helyén végzett az Arany Liga 

küzdelmeiben, a férfiak pedig megszerezték a bronzérmet az Ezüst Liga 

versenysorozatban. Az utánpótlás bajnokság indulása zökkenőmentesen zajlott, ám a 

Covid-19 járvány második hulláma újabb problémákat okozott a csapatoknál, az iskolák 

és tornatermek bezárása kapcsán, mely kihatással volt a bajnokságok menetére is, 

azonban a korlátozásokat és a járványügyi intézkedéseket betartva mindegyik utánpótlás 

bajnokság sikeresen befejeződött 2021. júniusig.  
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A strandröplabda felnőtt és utánpótlás országos bajnokságok megszervezése az MRSZ 

járványvédelmi előírásainak betartása mellett magas színvonalon megtörtént. Az FIVB 

és a CEV tervezett versenyeinek jelentős része elmaradt, ezért a magyar 

strandröplabdázók felnőtt és utánpótlás Európa-bajnoki döntőkön, illetve 1*-os World 

Tour versenyeken szerepeltek. 

 

2.4.12. NAV 1% személyi jövedelemadó felajánlások 
 

A NAV 1 % személyi jövedelemadó felajánlásból a szövetség 123.004 Ft támogatást 

kapott, melyet a szövetség teljes mértékben alaptevékenységére fordította. 

 

3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

Megnevezés (1.000 HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

1.MCM KNRC CEV Prize Money 0 5 223 

CEV Kupa Prize Money 0 6 088 

CEV CL Prize Money 0 4 235 

EMMI-3359-3/2019/SPORTGAZD (Békéscsaba Röplabda Akadémia) 

2018. évben 751.200 E Ft támogatást utaltunk el 761 807 0 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 21 250 0 

Gödöllői Röplabda Club 12 750 0 

Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesület 12 750 0 

Összesen: 808 557 15 546 

 

 

4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS 

 

Tisztség (1.000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (Az Alapszabály 18.§. 1. 

bekezdése szerinti vezető tisztségviselő) 0 0 

Összesen: 0 0 
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5. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

ALAPADATOK 

 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 0 0 

B. Éves összes bevétel 2 211 626 2 086 825 

     ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg 67 123 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 2 211 559 2 086 702 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 179 810 2 068 928 

     ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 457 544 759 102 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 179 810 2 068 928 

K. Adózott eredmény 31 816 17 897 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 

évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

6. ERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁG ÉS TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG 

MUTATÓI 

 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32. par. (4) b) [K1+K2 >= 0] X  

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

Ectv. 32. par. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32. par. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

Ectv. 32. par. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

(közhasznú ráfordítások aránya)     

Ectv. 32. par. (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 

(közérdekű önkéntesek száma)     

 


