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1. Közhasznú tevékenységek bemutatása
A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) a sportról szóló 2004. évi I.
törvényben meghatározott, a vízilabda sportág feladatainak ellátására létrehozott, az e
sportágban működő sportszervezetekre épülő, tevékenységüket összehangoló, munkájukat
segítő és támogató országos sportági szakszövetség.
A MVLSZ a közhasznú tevékenysége során a sportról szóló törvény előírásai alapján állam,
illetve helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatok megvalósításáról gondoskodik.
A MVLSZ Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a vízilabda sportágban folyó
tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet, közreműködik a sporttörvényben és az egyéb
jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és
tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
A MVLSZ további feladatai:
-

a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág hivatásos, amatőr
és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág
versenyeit;

-

közvetlenül, vagy hivatásos és amatőr tagozata útján megrendezni a magyar
bajnokságot, illetve a magyar kupát;

-

működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyarországot a
nemzetközi sportrendezvényeken;

-

a vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a szerződéskötés jogát
meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni;

-

a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához
szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes
hozzájárulást kiadni.

-32. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Férfi válogatott
A férfi válogatott szövetségi kapitánya Märcz Tamás
A 2019-es év első felében három, az olimpiai kvalifikációt érintő torna volt:
• Európa Kupa (innen lehetett az európai országoknak a Világligára kijutni)
• Világliga (a győztes szerezhetett kvótát az olimpiára)
• Világbajnokság (a két legjobb helyen végző szerezhetett kvótát az olimpiára,
akinek még nem volt)

2019-es évben elért eredmények:
•
•
•

•

A férfi válogatott első helyen végzett a Világliga csoportban, ami kvalifikálta a
csapatot az Európa Kupa Final 8-ba Zágrábba.
A zágrábi Európa Kupáról a legjobb három helyezett juthatott a belgrádi Világligára,
itt az első helyen végzett a csapat.
A belgrádi Világligán csak az első hely kvalifikált a 2020-as tokiói olimpiára. Itt az
ötödik helyet sikerült megszerezni.
A Gwangju-i világbajnokságon a negyedik helyen végzett a csapat.

A VB-jelölés a BENU Kupán történő szereplés alapján is történt.
A VB-keret a következőképpen alakult:
Kapusok: Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC)
Mezőnyjátékosok: Bátori Bence (Szolnok), Hárai Balázs (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Jansik
Dávid (Szolnok), Mezei Tamás (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Pohl Zoltán (FTC),
Sedlmayer Tamás (FTC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő
(Szolnok), később Jansik Dávid helyett Angyal Dániel (Eger) került a csapatba.
Japánban tökéletes körülmények között készült a csapat, és tökéletes állapotban lévő csapattal
játszottak. A sérülések és kiállítások ellenére gólerős VB volt, azonban csak a 4. helyet sikerült
megszerezni.
A nyári felkészülés megkezdése előtt megállapodást kötöttünk a Scitec Institutéval, hogy
segítsék a teljes férfi csapat táplálkozásának ellenőrzését, illetve tanácsokat kapunk személyre
szabottan az ő szakértőik által.
A nyári edzőtáborok a Hajós Alfréd Uszodában zajlottak, a Széchy uszodában, illetve az 50-es
medencében. A tornatermi edzések a Hajós Alfréd uszodában, illetve a Duna Arénában.
A 2020-as budapesti Európa-bajnokságra 2020.12.17-én kezdték meg a felkészülést.
A játékosoknak a felkészülés előtt csak minimális pihenő idejük volt, mert december 13-14-én
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Az előzetes keretben 17 játékos neve szerepelt:
Kapusok: Kardos István Gergely (ZF-Eger) Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa), Vogel Soma (FTCTelekom Waterpolo)
Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnoki Dózsa), Erdélyi Balázs (A-Híd OSC-Újbuda),
Hárai Balázs (A-Híd OSC-Újbuda), Hosnyánszky Norbert (ZF-Eger), Jansik Szilárd (FTCTelekom Waterpolo) Német Toni ( FTC-Telekom Waterpolo ), Mezei Tamás (FTC-Telekom
Waterpolo), Manhercz Krisztián (A-Híd OSC-Újbuda),Nagy Ádám ( MVLC ) , Pohl Zoltán
(FTC-Telekom Waterpolo), Sedlmayer Tamás ( FTC Telekom Waterpolo ) , Varga Dénes
(FTC-Telekom Waterpolo), Vámos Márton (FTC-Telekom Waterpolo), Zalánki Gergő (FTCTelekom Waterpolo).
A felkészülés teljes időszakában Budapesten tartottak edzéseket, főként a Duna Aréna adott
helyszínt. A felkészülés első két hetében edzőpartner nélkül, vízi és tornatermi edzések
zajlottak, video elemzésekkel segítve a további fejlődést.
A stáb a következő személyekből állt:
Vezetőedző: Märcz Tamás
Másodedző: Németh Zsolt
Kapusedző: Mátéfalvy Csaba
Erőnléti edző: Zala György
Csapatvezető és videós: Tóth Szabolcs
Mentál tréner: Kenyeres András
Orvos: Dr. Szigeti István
Gyúró és fizikoterapeuta: Eszlári Gergely
Dietetika: Scitec Institute
Női válogatott
A női válogatott szövetségi kapitánya Bíró Attila.
A magyar vízilabda női válogatott csapat minél eredményesebb munkáját a következő stáb
tagok segítik elő:
Edzők: Tóth László, Áts Bertalan
Erőnléti edző: Ágó Renáta
Orvos: dr. Pavlik Attila
Gyúró: Horváth Ákos
Mentál tréner: Dr. Csernus Imre
Gyógytornász: Moldvai Ildikó
Csapat menedzser: Takács Orsolya
Videoelemző: Búza Balázs
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A magyar női válogatott 2019. január 7-én négy napos összetartással kezdte a felkészülést a
Világliga selejtező mérkőzésekre az alábbi 19 fős kerettel:
Kapusok: Gangl Edina, Kasó Orsolya, Tóth Eszter, Magyari Alda
Mezőny játékosok: Keszthelyi Rita, Szücs Gabriella, Szilágyi Dorottya, Gurisatti Gréta,
Parkes Rebecca, Gyöngyössy Anikó, Horváth Brigitta, Illés Anna, Leimeter Dóra, Csabai
Dóra, Garda Krisztina, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Vályi Vanda, Máté Zsuzsanna.
A februári találkozóknak köszönhetően a csapat kvalifikálta magát a márciusi Európa Kupa
döntőbe, és a júniusi Világliga szuperdöntőbe.
A márciusi torino-i Európa Kupa döntőben 15 fő játékos vett részt 6 fős stáb kísérettel. Itt a
csapat bronzérmet szerzett.
Világliga szuperdöntő Budapest 2019. június 4-9.
A Világliga döntő célja a júliusi VB-re a legjobb 13 játékos kiválasztása, valamint a sikeres
Európa Kupa 3. helyezett csapat további építése.
Gwangju – Világbajnokság.
A felkészülés 15 fős kerettel történt a Margitszigeten.
A hazai rendezésű Diapolo felkészülési torna a sérülések ellenére jó szereplést hozott. A
Világbajnokság előtt a csapat 4 napos edzőtáborban vett részt Japánban, azt követően utazott
a dél-koreai helyszínre. A VB 4. hely jó eredménynek minősíthető, hisz a csapat nagyon sokat
fejlődött a felkészülés időszakához képest. A VB szereplés megmutatta, hogy a csapat a világ
élvonalába került, fiatal, egységes a csapat, amelynek jó esélye lesz kivívni az olimpiai
részvételt.
A 2020. januári Európa Bajnokságra 2019. novemberben kezdődtek a felkészülések. A
selejtező mérkőzések folyamatosan változó összetételű csapattal folytak, és nagyon értékes,
önbizalom növelő győzelmeket arattak.

Utánpótlás férfi válogatottak:
Junior Világbajnokság (1999-ben születettek és fiatalabbak részére),
2019 Kuvait, 9. hely,
Időszak: 2019 február-2019. december 9. - felkészülés
2019. december 12-21., világbajnokság.
U19
2019 februárjában új stábbal, Kemény Kristóffal és Lukács Gergővel kezdett el dolgozni a
keret, valamint kapusedzőként Kardos István segítette a munkájukat. A tavasz folyamán nagy
kerettel folyt a munka, a fő cél az volt, hogy kialakuljon az a 18-20 fős csapat, amellyel a nyári
felkészülést és a két felkészülési tornát végig tudja játszani a válogatott.
A nyári felkészülés 4 hétig tartott. Kemény edzések voltak, illetve két felkészülési tornán
vettünk részt. Magyarországon, megelőzve a szerb és a montenegrói csapatot, első lett a
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mögött, és a horvát, montenegrói csapat előtt.
A Világbajnokságon nem szerepelt túl jól a csapat, szükséges a fejlődés mind egyéni, mind
pedig csapat szinten.
U17
Tbiliszi Európa Bajnokság (2019. augusztus 11-18.)
A felkészülés június hónapban kezdődött erőnlét alapozással, és határozott játékrendszer
kialakítással. A felkészülés a horvát válogatottal folytatódott, majd a Miskolctapolcán
megrendezett 4 csapatos (OMV) tornán vettek részt. Itt a magyar válogatott a 2. helyen
végzett.
Comen-kupa: jó védekezéssel, motivált játékkal a kupát megnyerte a magyar válogatott, mely
győzelem tiszteletet vívott ki az ellenfelekből, és megfelelő önbizalmat adott a játékosoknak.
A VB-n a csapat bronzérmet szerzett.
2004-2005-2006-2007 korosztályos válogatott és tehetséggondozó csapatok
Az év elején a felkészülések a Párizs 2024. tesztekkel kezdődtek.
Júniusban a 21 fős csapat megkezdte a felkészülést az Európa Bajnokságra. A helyszín
Burgasz. Itt az U15 csapat megnyerte az első alkalommal ebben a korosztályban kiírt Európa
Bajnokságot.
Utánpótlás női válogatottak
U19
Stáb:
Vezetőedző: Varga Tamás
Másodedzők: Lukács Dénes és Béres Gergő
Erőnléti edző: Zilahi Tamás
A csapat szűk keresztmetszetben tudott edzeni az új szakmai vezetői stáb irányításával, főként
azért, mert ebben a korcsoportban kevés játékos van. Taktikai edzések zajlottak, az
edzőtáborokban 20 edzőmérkőzést játszottak OB I-es csapatokkal. Az EB felkészülés a
jóváhagyott programelemek szerint zajlott.
U16
A nyári EB után novemberben kezdődtek az edzések, mind mentálisan, mind fizikai állapotot
tekintve cél volt a csapat tagjainak egy szintre hozása. Több napos edzőtáborokban
(Dunaújváros, Eger) tesztelések folytak, valamint nagy hangsúly került a közösség építésre.
Cél a tényleges utánpótlás nevelés a felnőtt csapatba kerüléshez.
UP15 (2005)
Jó játékosokból lehet válogatni, akik fizikai és mentális fejlesztést igényelnek.
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása
A cél szerinti juttatások:
Sport népszerűsítésére:
Felkészülésre:

1 500 000 Ft
5 800 000 Ft

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
A MVLSZ vezető tisztségviselőinek 2019. évben nyújtott juttatás bruttó 99.773.731 Ft (elnök,
főtitkár, alelnökök, bizottsági elnökök és titkárok).

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző időszak

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyidőszak

2 586 056

3 010 456

76
0
0

67
0
0

0
2 585 980
2 335 764

0
3010 389
2 918 942

653 354
1 937 889
222 176

799 208
2 243 634
67 406

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

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

X

2 798 256

X

144 791

X

0,26

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
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Igen
Nem
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Értéke
0

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

0,79

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]
(közérdekű önkéntesek száma)

X

0

