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A közel 150 éves vízilabda sportágban a magyarok helyzete kettős. 
Egyrészt továbbra is a világ egyik legfejlettebb vízilabda-kultúrája 
jellemző a hazai vízilabdázásban mind a női, mind pedig a férfi szakág 
területét, emellett a sportág legeredményesebb hazai csapatsport-
státusza sem kérdőjelezhető meg. Vízilabdázóinkért egy ország szorít, 
a nemzetközi megmérettetések során idős és fiatal, férfi és nő egyként 
szurkol a csapatnak. A hazai vízilabdázás nyugodtan mondhatjuk, 
hogy közös nemzeti ügyünk. A sport és a sportág kiemelt helyet foglal 
el a hazai állami támogatási struktúrában, bővül a tömegbázisa, 
továbbá javulnak az infrastrukturális és egyéb szakmai feltételek. 
Ezen felül a sikeres nemzetközi események rendezésével - amely-
ekhez nagyban hozzájárul a válogatott-események nézők általi 
kiemelkedő látogatottsága is - mind a FINA, mind pedig a LEN 
bizalmát és elismerését élvezi a hazai szövetség és vízilabdaközeg.



rejtheti, hogy Magyarország veszít a sportágban betöltött meghatározó szerepéből. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tehát jelentős stratégiai és sportszakmai fejlesz-

tések szükségesek ahhoz, hogy a korábbi eredményességünket fenntartsuk, mi több, 

a közelmúlt nemzetközi eredményességéhez képest javulást érjünk el. A fejlesztési 

irányvonalak kijelölése során kiemelt hangsúlyt kell fektetnünk a nemzetközi sportdip-

lomáciánkra, nem elegendő a sportággal kapcsolatos változásokat megfelelően adap-

tálnunk, saját javaslatokkal, jó példákkal a katalizátorszerepet is be kell tudnunk tölteni 

a nemzetközi színtéren. 

Adaptálni, tanulni és tanítani! Ezen hármas elv megvalósításához nagyban hozzájá-

rul az, hogy az elmúlt évtizedben a vízilabdában komoly szakmai munka folyt, mind 

egyesületi, mind pedig szövetségi szinten. Ahhoz azonban, hogy a 21. század kihívá-

saira megfelelően tudjunk válaszolni, és „tanítani” is tudjunk, stratégiai szinten átgon-

dolt, tudatos szakmai és fejlesztési munka szükséges a sportág teljes vertikumában. 

Ez viszont véleményem szerint csak egy minden érintett bevonásával készülő, álta-

lánosan elfogadott, közösen előkészített, hosszú távú, rendszerben megvalósított, 

egymásra épülő lépésekben gondolkodó stratégia eredményeként valósítható meg.

Bár megválasztásom esetén az elnöki megbízatásom a 2018–2020. közötti időszakra szól, 

fontosnak tartom, hogy a munka középtávú stratégiai célkitűzések mentén induljon el, 

kerüljön elvégzésre, tehát célkitűzéseinket minden esetben 2024-ig fogalmazzuk meg. 

A másik oldalról ugyanakkor megmutatkoznak olyan tendenciák is, amelyek, 

ha nem is drasztikus változtatásokat követelnek, de mindenképpen határozott 

intézkedéseket irányoznak elő. Ezen tendenciák egy része túlmutatva a hazai 

kereteken a vízilabda sportág egészét érinti.

A sportág kiemelkedően eredményes múltja és hungarikum-jellege nem teszi mél-

tányolhatóvá számunkra az „átlagos, elfogadható” jelzőket, ugyanis az előbbiekből 

fakadóan az elvárások is magasabbak a sportágunkkal szemben. Ami más sportá-

gakban elismerésre méltó, az a vízilabdában már magyarázkodásra adhat okot. 

A válogatottak iránti érdeklődést kihasználva a hazai bajnoki mérkőzések népszerű-

sítése a következő időszak egyik fontos feladata kell, hogy legyen, amelynek mind 

a nézőszám-növekedésben, mind pedig a szponzorációs hajlandóságban meg kell 

mutatkoznia. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy társadalmi szinten növekvő konku-

rencia veszi körbe egyrészt a sportot, másrészt a sporton belül a vízilabdának is újabb 

és újabb, feltörekvő, 21. századi sportágakkal kell megküzdenie a tömegbázisért.

A vízilabdázást a köztudatban „elit” sportként tartják számon. Jellegükből adódóan 

vannak könnyebben és olcsóbban űzhető kikapcsolódási formák, sportolási lehető-

ségek, amelyekkel fel kell tudnunk venni a versenyt, de úgy gondolom, hogy a dr. 

Kemény Dénes elnök úr által megkezdett munkát, és az elmúlt időszakban megmu-

tatkozó – a látvány-csapatsport támogatási rendszerrel katalizált –, javuló feltétel-

rendszert és szakmai hátteret tovább erősítve meg tudjuk ezt tenni. 

Nemzetközi szinten is elmondható, hogy erősödött a verseny mind a női, mind pedig 

a férfimezőnyben, ami egyrészt pozitív hatásokat is indukálhat, másrészt az élme-

zőny és a felzárkózó nemzetek tudásszintjének közeledése azt a veszélyt is magában 
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Tudatos szakmai fejlesztés csak világosan megfogalmazott, minden-
ki számára megismerhető stratégia mentén valósítható meg. Sport-
águnk jelenleg annak ellenére nem rendelkezik aktualizált sportági 
stratégiai fejlesztési koncepcióval, hogy azt a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény is előírja, illetve a TAO-támogatási rendszerben történő ha-
tósági forráselosztásnak is ez az alapja.

 A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója 2010–2014. elnevezésű doku-

mentumban megfogalmazott célkitűzések jelentős része egyfelől már megvalósult, 

másfelől a sportág helyzete és a támogatási környezet is oly mértékben megváltozott, 

hogy egy új stratégia elkészítése  elengedhetetlenné vált. Elsődleges feladatunk te-

hát egy szakmai munkacsoport felállítása, amely a sportágban működő bizottságok 

bevonásával előkészíti a sportág középtávú stratégiai fejlesztési koncepcióját, és az 

ahhoz kapcsolódó, a 2020. évi Nyári Olimpiáig szóló első cselekvési tervet. Fontos, 

hogy a készülő stratégia és cselekvési terv ne csupán az asztalfióknak és a jogsza-

bályoknak való megfelelési kényszer hatására készüljön, hanem a cselekvési tervben 

részletezett feladat/felelős/határidő/forrás megjelöléssel egy megvalósítható, meg-

valósítandó és számonkérhető dokumentumot hozzunk közösen létre.

Ahhoz, hogy a jövőtervezés sikeres legyen, a stratégiakészítést megelőzően, illetve 

azzal párhuzamosan szükségesnek tartom a kiindulási állapot felmérését. Egyrészt a 

TAO-rendszer eddigi – a sportágra vonatkoztatott – tapasztalatait szükséges összegez-

ni, és ha szükséges, változásokat eszközölni vagy kezdeményezni; másrészt az infra-

struktúra, edző, sportolói létszám folyamatosan változó és követhetetlen adathalmazát 

is tisztán kell látnunk ahhoz, hogy az elkövetkező évek prioritásait meg tudjuk határozni.
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UTÁNPÓTLÁS-
NEVELÉS 
REFORMJA

A hosszú távú sikerek záloga az utánpótlás-nevelés megreformá-
lása, amelynek kialakításakor az értékes hazai tapasztalatok mellett 
a nemzetközi példák és más sportágak gyakorlatának elemzése is 
elengedhetetlen. 

Kiemelt feladatnak tartom az utánpótlás-válogatottak mellett dolgozó szakemberek 

munkájának fokozottabb szakmai támogatását és összehangolását, illetve annak mél-

tó anyagi megbecsülését. 

Szintén előttünk álló feladat az utánpótlás-nevelésben dolgozó szakemberek munká-

jának szakmai minimumra épülő központi koordinációja, szisztematikus szakmai támo-

gatása, többek között ezt elősegítő szakmai anyagok kidolgozása és továbbképzések 

szervezése. Az elmúlt időszakban a sportág tömegbázisának szélesítése megtörtént, 

a következő feladat az edzések mennyiségének és minőségi színvonalának növelése.

Az egyetemi vízilabda fejlesztése is elengedhetetlen, illetve annak szakmai rendszerbe 

történő integrálása is fontos feladat. Elő kell segítenünk továbbá, hogy a hagyományaink-

hoz híven ismét minél több vízilabdázó rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. 

Feladat a sportági akadémia rendszer kialakítása, a korosztályos válogatottakat is fel-

készítő központi akadémia létrehozása, amely az utánpótlás-nevelési feladatok mel-

lett a sportszakemberek, edzők, játékvezetők képzési központjaként is működhetne, 

és amely középtávon egy közép-kelet-európai régiós központtá, hosszú távon pedig 

a világ egyik meghatározó központjává válhatna.

Ehhez szorosan kapcsolódva egy – a mai TAO-támogatásoktól független – új műhely-

támogatási rendszer kialakítása is szükséges.



A SPORTÁG 
NÉPSZERŰSÍTÉSE
A magyar sport egyik legeredményesebb sportága a vízilabda, az 
elmúlt olimpiák eredményeit tekintve pedig a legeredményesebb 
csapatsportága, ez azonban például a magyar bajnokságok mérkő-
zéseinek látogatottságában mégsem mutatkozik meg. 

Az előttünk álló időszakban a női vízilabda népszerűsítése mellett fontos feladat a mér-

kőzések nézőszámainak növelése. Továbbá a sportág népszerűsítésében szintén nagy 

szerepet kell kapniuk korábban a magyar válogatottal kiemelkedő sikereket elérő női 

és férfi sportolóinknak, akik a magyar vízilabda nagykövetei lehetnek. Az eddigi ered-

mények bemutatásának céljából a toborzás részeként egy interaktív vízilabda vándorki-

állítás megszervezése mellett egy állandó, a fiataloknak is szóló, élményközpontú sportági 

múzeum kialakítása is szükséges a hagyományaink megfelelő őrzése és a sportágért 

tevékenykedő nagyjaink tisztelete okán. Ezért is fontos egy Emlék- és Hagyományőrző 

Bizottság létrehozása, amely szintén ezeket a feladatokat hivatott ellátni. 



SZERVEZET-
FEJLESZTÉS
A Magyar Vízilabda Szövetség az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb 

sportági szakszövetsége, ahol rendszeresen, hetente akár több száz mérkő-

zést kell koordinálni országosan. Ennek érdekében a már ma is jól működő 

szövetségi munkát még hatékonyabbá, eredményesebbé, támogatóbbá kí-

vánjuk tenni. A bizottságok munkáját elősegítő, világos, jól körülhatárolható 

feladat- és felelősségi rendszerrel rendelkező munkaszervezet, professzio-

nális iroda kialakítása a cél, amely megfelelő hátteret teremt a sportágba ér-

kező növekvő támogatási források hatékony felhasználásához, és a tervezett 

intézkedések és fejlesztések előkészítéséhez és menedzseléséhez egyaránt. 

Mivel az állami források mellett számos önkormányzat, egyesület és magán-

vállalkozás is segíti a sportág fejlődését szponzoráción, TAO-támogatáson és 

egyéb támogatási formákon keresztül, a célunk egy átlátható, magas szakmai 

színvonalon működő, egyesületbarát, szolgáltató szövetség kialakítása. 



 

ÖSSZEGZÉS
Sportvezetőként és vízilabdázóként is tudom, hogy mekkora 
felelősség egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező sportági 
szakszövetség irányítása. Eredményes szövetséget irányítani 
azonban meggyőződésem, hogy központilag koordinált szakmai 
munkával az utánpótlás-nevelésben, valamint az egyéni képzésre 
összpontosító akadémia rendszer kiépítésével lehet. Így a jövőben 
sok korosztályos és felnőtt világeseményen szerezhetnek érmet 
válogatottjaink. Ehhez szükség van továbbá sportszakembereink 
szervezett képzésére, továbbképzésére. Stratégiai kérdésnek 
tartom, hogy a bajnokságok nézőszámainak növelésével ismét 
nemzeti értékké tudjuk tenni a sportágunkat, és számos hazai 
rendezésű világeseményen legyen lehetősége vízilabdázóinknak 
az éremszerzésre. 




