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2019. évi tevékenysége 
 

Az év első felében az egyik legfontosabb feladat az MRSZ Küldöttgyűlésére a régiós küldöttek megválasztása. 

Ehhez kapcsolódóan előzetesen a régióhoz tartozó sportszervezetek képviselőivel, szakembereivel folytattam 

megbeszéléseket, egyeztetéseket. A balatonfüredi szervezőkkel együtt az április 16-i regionális közgyűlés 

zökkenőmentesen lebonyolódott. A megfelelő előkészítő, szervező munkának köszönhetően a közgyűlés a kiírt 

időpontra határozatképes volt. A hivatalos napirendi pontok után az MRSZ TAO iroda, a PWC jelenlévő 

képviselőjével és az MRSZ főtitkárral együtt igen hasznos fórumot tartottunk.  

Tavasszal megbeszélésen voltam Székesfehérváron, ahol a MÁV Előre valamint a Fésűs Röplabda Akadémia 

technikai vezetőjével Ősz Ritával tárgyaltam az MRSZ, a régió és a helyi egyesületek közötti kapcsolatok 

kialakításáról, valamint arról, hogy a régió szakmai feladatai közül mely területeken lehetséges a kölcsönös 

segítségnyújtás.  

Szakmai megbeszéléseket tartottam az Észak-dunántúli Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság vezetőivel a közös tevékenység lehetőségéről. Június, augusztus hónapokban találkoztam 

a Veszprém Tankerület valamint a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség vezetőjével. A megbeszéléseken 

ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben minden segítséget megkapunk annak érdekében, hogy az MRSZ szakmai – 

elsősorban a tömegesítés, iskolák beszervezése stb. – elképzelései megvalósuljanak az érintett térségben.  

Szeptember hónapban a Szent Benedek Röplabda Akadémia Up. Szakmai Igazgatójával közösen több (összesen 

16) Veszprém megyei általános iskolát kerestünk fel. Bemutatókat tartottunk, szórólapokat osztottunk az alsó 

tagozatos gyermekeknek. Ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben minden segítséget megkapunk annak érdekében, 

hogy az MRSZ szakmai – elsősorban a tömegesítés, iskolák beszervezése stb. – elképzelései megvalósuljanak az 

érintett térségben.  

Szeptember végére 9 iskolából érkezett jelentkezés, ami kb. 85 kislányt jelent.  Az ősz folyamán a régióba 

tartozó 4 megye (Győr-Moson-Sopron,Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér) küldötteivel felvettem a 

kapcsolatot annak érdekében, hogy 2019 december 31-ig mindegyikük szervezzen egy-egy szakmai napot. 

Ennek jelentősége kettős. Egyik az, hogy sajnos nagyon sok edző kollega nem rendelkezik elegendő 

kreditponttal, a másik a megyékben dolgozó testnevelőknek és edzőknek biztosítanunk kell a szakmai 

fejlődésüket. 

November hónapban a régióhoz tartozó megyék szakembereivel a szakmai napok, fórumok előkészítő munkáit 

végeztük el. Ezek a szakmai napok Győr-Moson Sopron Megyében november 30-án (Győr), Veszprém 

Megyében december 1-én (Balatonfüred) és Komárom-Esztergom Megyében december 8-án (Tatabánya) 

lettek megtartva. Mindegyik az edzői továbbképzés része, kreditpont szerzési lehetőség volt az edzők számára. 
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