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Keleti Régió Beszámolója 

2019 

 

Február 

A korábban megkezdett folyamat lezárásaként sikerült a Magyar Röplabda Szövetséghez 

benyújtani a tagfelviteli kérelmeket, ami által ismét bővülhetett a régió létszáma. A személyes 

egyeztetéseknek köszönhetően várhatóan olyan klubokkal bővült a röplabdás társadalom, 

amelyek mindegyike széles bázison öleli majd fel a működési területeiken élő diákságot.  

Úgynevezett kitekintő programot kezdeményeztem Nyíregyházán, ahol a Sportcentrum ezáltal 

vállalta, hogy szakemberei ellátogatnak 11 oktatási intézménybe, ahol kiválasztja a legjobb 

fizikai adottságokkal rendelkező gyerekeket és lehetőség szerint bevonja a röplabdázás 

világába. A módszertant tekintve a kiválasztást követően a gyermekkel és a szüleivel egy 

tájékoztató beszélgetést folytattunk a jövőbeli lehetőségekről és a várható kihívásokról.  

A régióban működő klubok közül jónéhányat meghívtunk a Fatum Nyíregyháza – Békéscsaba 

női Magyar Kupa Döntőre.  

 

Március  

Március hónapban több olyan, a régióban működő – elsősorban szatmár-beregi – klubbal 

vettem fel a kapcsolatot, akik a közelmúltban kezdték meg működésüket, azonban alapvető 

tárgyi feltételek hiányában nehézségekkel küzdenek. Még korábban felvettem a kapcsolatot az 

EMMI Sportállamtitkárságával, aminek eredményeként a Nyíregyházi Sportcentrum az 

ország tíz kiemelt vidéki klubja közé kerülhetett. Ennek köszönhetően sikerült olyan pénzügyi 

forrást találni, amelyből a megyeszékhely klubja finanszírozta ezeknek a felszereléseknek a 

megvásárlását, és kihelyezték az alábbi településekre: Vásárosnamény, Jánkmajtis, Rozsály, 

Gacsály, Fehérgyarmat.  

Ennek a kiemelt klub programnak köszönhetően 30 labda 2 pár hálótartó, egy háló 3 garnitúra 

mez, 4 garnitúra póló került beszerzésre majd kiosztásra a fent említett település röplabdázó 

gyerekei számára.  
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Május  

Örömteli, hogy régiónkban több olyan klub is van, amelyik a 2018/19-es bajnokságban elért 

eredménye alapján jogosultságot szerzett arra, hogy egy osztállyal feljebb szerepeljen. 

Közülük a Debrecen női csapatának a helyzete igényel folyamatos ügykezelést, ugyanis a 

május közepi állapot szerint vélhetően nem alkalmasak — szakmai tekintetben — a 

megmérettetésre. 

A csapat vezetőjével történt többszöri egyeztetés alapján tárgyalást folytattam Debrecen 

Város vezetésével arról, hogy lehetőleg a sportág érdekében növeljék a csapat támogatását. Ez 

megtörtént. 

Ugyancsak egyeztettem az extra ligában szereplő Fatum-Nyíregyháza vezetőivel arról, hogy 

várhatóan mely UP-korú játékosaik folytatják tanulmányaikat a szomszédos 

megyeszékhelyen. Ez alapján akár 3 vagy 4 játékos is Nyíregyházáról erősítheti a Debrecent, 

ami megoldást jelenthet a cívis városiak problémájára. 

Örömteli számomra, hogy a régiós közgyűlésnek és az azt követő egyeztetéseknek 

köszönhetően a Magyar Röplabda Szövetség első küldöttgyűlésén régiónk minden tagja 

megjelent. úgy gondolom, hogy ez remek alapot teremt arra, hogy akár ezekből a tagokból 

egy informális vezető testületet állítsak fel, akik immár teljes lefedettséggel segítenek a régió 

röplabda életének koordinálásában. 

 

Szeptember  

Izgalmas időszakon vagyunk túl. A régióban több egyeztetést is folytattam a különböző 

utánpótlás-bázisok munkájának összehangolásáért. S bár ez inkább szakmai, mint stratégiai 

feladat, mégis úgy gondolom, hogy van értelme annak, hogy a fogadókész klubokkal folyjon 

egyeztetés arról, hogyan használható fel a leghasznosabban a Tao-forrás.  

Ahogy egyre-másra születnek meg a Tao-határozatok, úgy keresnek fel egyre többen azzal 

kapcsolatban, hogy segítsek a Tao-feltöltésben. Nyilván tudok felkutatni cégeket – de mivel 

azok elsősorban nyíregyháziak – ezért Szabolcs-Szatmár-Beregen túl nehéz forrást eljuttatni. 

Ezzel együtt várhatóan mintegy 40 millió forinttal tudom majd közvetetten segíteni a hozzám 

forduló klubokat.  

Sikerült megoldani a debreceni női csapatnál a feladó kérdést. Hosszú egyeztetéssorozatot 

követően a nyíregyházi utánpótlásból egy igazán tehetséges irányító, Szilágyi Csenge 

csatlakozott a keretükhöz. Örülök annak, hogy a Kispest ellen tovább is jutottak a kupában, és 

a sors pikantériája, hogy épp a Fatummal meccselhetnek a 8 közé kerülésért.  
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Egyeztettem Kárpáti Lászlóval, a Kazincbarcika elnökével Carlos Paez feladó röplabda 

magyarrá válásáról. Sajnos arról győződtem meg, hogy a klub még nem fizette meg a 

vonatkozó díjat, ezért ők az ún. magyar-szabály módosítását szeretnék, ami véleményem 

szerint kivitelezhetetlen.  

A régió másik élklubjának, a Fatum-Nyíregyházának a szurkolói ankétján is részt vettem, ahol 

mintegy 100 szurkoló érdeklődött az új csapatról és a szezontól. Ez mindenképpen bíztató, 

ami a röplabda további népszerűsítését illeti a városban.  

 

Október 

Október hónapban a klubokhoz érkező Tao-határozatok megérkezését követően az érintett 

klubokkal — amelyek megkerestek — megkezdtem a tárgyalásokat a támogatások 

feltöltéséről. A debreceni Eötvös DSE esetében sikeres egyeztetést folytattam Debrecen város 

polgármesterének kabinetvezetőjével, Dr. Kovács Ádámmal arra vonatkozóan, hogy a tavalyi 

sikertelen feltöltést követően, idén kapjon önkormányzati támogatást a klub. Ennek 

eredményeképpen várhatóan a TEVA 20 millió forint támogatást nyújt a DSE-nek. Mindezt 

szponzorációs támogatás keretében teszi, azaz a kiegészítő támogatással gazdálkodhat a klub 

a 2019-2020-as szezonban. 

Több körben egyeztettem a Kazincbarcika vezetőivel arról, hogyan kaphatná meg az együttes 

feladója, Carlos Paez a „röplabda-magyar” státuszt. Álláspontjaink sajnos nem közeledtek. 

Miközben a venezuelai szövetség is aláírta a nemzet-váltást, a Kazincbarcika mégis a 

szövetség versenykiírását szeretné módosítani oly módon, hogy töröljük el a magyar-szabályt. 

Miután közöltem velük, hogy nyilván beadvánnyal élhetnek az elnökség felé, azonban én az 

elképzelést nem támogatom - a tárgyalások megszakadtak. 

 

November 

November hónapban is a klubokhoz érkező Tao-határozatok megérkezését követően az 

érintett klubokkal — amelyek megkerestek — megkezdtem a tárgyalásokat a támogatások 

feltöltéséről. Ezek eredményeként várhatóan mintegy 40 millió forintot sikerül realizálniuk 

december 20-ig. 

Részt vettem a Móricz Kupa nemzetközi utánpótlás torna szervezésében - elsősorban a 

nemzetközi együttesek meghívását koordináltam. Ennek eredményeként sikerült feltölteni a 
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„nemzetközi kvótát” úgy, hogy a következő évi eseményre megállapodást kötöttünk egy 

spanyol és egy kínai (!!!) együttessel, akik majd 2020-ban Nyíregyházára látogathatnak. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokság több fordulóját is meglátogattam, ahol 

összeírtam azokat a problémákat, amelyeket a Nyíregyházi Sportcentrum bevonásával záros 

határidőn belül orvosolni is sikerült. 

December 

Ebben a hónapban az utánpótlás területén a Móricz Kupán láttam el szervezői, rendezvény 

levezetői feladatokat. A torna ismét nemzetközivé bővült, ugyanis szerb, szlovák és ukrán 

együttesek is a résztvevők között voltak. Már most látszik, hogy 2020-ban akár kínai és 

délamerikai csapat is érkezhet, akik remek kitekintést nyújthatnak majd a magyar élcsapatok 

számára. 

Ugyancsak decemberben előkészítettünk egy egyeztetést a Kazincbarcika felnőtt csapatának 

vezetőivel, ugyanis továbbra is eltökéltek a versenykiírás módosítása ügyében oly módon, 

hogy az ún. „magyar-szabály” eltörlésre kerüljön vagy módosuljon. Eddig a klub sajnos nem 

teljesítette a feladó honosítására vonatkozó fizetési kötelezettségét, ezért az eredményességét 

látja veszélyeztetve a jelenlegi versenykiírás keretei között. 

Részt vettem a Fatum-Nyíregyháza CEV Kupa mérkőzésén a román Targoviste ellen, ahol 

meggyőződhettem ismét arról, hogy a nemzetközi porondra kijutó Klubjaink kiválóan 

szervezik ezeket a mérkőzéseket. Az is látszik, hogy idén elsősorban a Vasas és a 

Nyíregyháza — már az európai porond középmezőnyének az elején helyezkednek el, ami 

hatalmas előrelépést jelent a 4-5 évvel ezelőtti helyzethez képest. 

 

Nyíregyháza, 2020.05.31.         

          

              Kósa Árpád    

           

 


