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A 2003. november 7-i nemzeti sportban nyilatkoztam egy elképzelésről, ami a magyar rögbi sportot 

kiemelné a jelenlegi sanyarú helyzetéből. 

A cikkben megemlített elképzelésekről az alábbiakban szeretnélek tájékoztatni benneteket kicsit 

bővebben. 

 

Az alapgondolat, hogy létre kell hozni egy rögbi sport iskolát, ahol a diákok középiskolai 

rendszerben tanulnának úgy, hogy az oktatási tematika kiemelten kezelné a rögbi sportot és a 

nyelvtanítást. 

Emellett, természetesen, a megengedett minimális óraszámban folyna az alapműveltségi tantárgyak 

oktatása. Ezt a sport tagozatot egy meglévő oktatási intézmény keretein belül kellene létrehozni. A 

képzés 4 évfolyamos lenne, kollégiumi elhelyezéssel, évfolyamonként egy induló osztállyal, 30 

fővel. 

A képzést rögbi szakemberek irányítanák, 2-3 magyar rögbi végzettségű testnevelő tanár. A 

program irányítójának és felelősének egy magas képzettségű, jó kapcsolatokkal rendelkező 

csúcsszakembert kell kérnünk az IRB-től úgy, hogy a szakember költségeinek egy részét fizetnénk 

mi, a másik részét az IRB. 

Ennek a szakembernek, aki Angol vagy Újzélandi vagy Brit ember lenne, a szakmai irányításon 

kívül  az lenne a feladata, hogy menedzselje a végzett játékosokat, és részükre találjon fogadó 

klubokat Nyugat Európában, ahol profi szerződéseket tudnának kötni. Az itthon maradt játékosok 

képeznék a magyar klubok fejlődési lehetőségeit. 

 

A diákok az egész ország területéről lennének kiválasztva a már működő iskolai rögbi játékosok 

közül és szervezett nyári felkészítő és tesztelő táborokból. 

 

A képzés másik formája lenne egy Alap Sport Intézmény: 

 Ez a rendszer a most működő zeneiskolai formához hasonló. Különböző városokban lehetne 

létrehozni a szabadidős sporttevékenység szervezett és államilag finanszírozott formában való 

működtetését. Az intézmények a beiratkozó diákok számától függően kapnának támogatást az 

állami keretekből, így finanszírozhatóvá válna a hosszú távú működés. 

 

Az Alapfokú Sport Oktatási Intézmény (ASI) és a Sport Iskolai rendszer létrehozásával foglalkozik 

a Nemzeti Utánpótlás Fejlesztési intézmény (NUPI). A tervek szerint a rendszer beindítása 2005 

szeptemberétől lenne elérhető. 

 

Véleményem szerint az elképzelésem jól beilleszthető a NUPI céljába, így hosszútávon lehetne 

megteremteni a magyar rögbi fejlődését. Megoldódna a korosztályos válogatottak kezelése és 

folyamatos fejlesztése. 

A rendszer működtetése révén egyre több képzett szakember kerülne rögbi sportba, olyanok is, akik  

jelenleg testnevelő tanárként nem foglalkoznak rögbivel. 

 

A NUPI fejlesztési programja Október 30-án kiadásra került, így lehetőségünk van megkezdeni 

programhoz való csatlakozási tárgyalásokat. 

 

Az első tárgyalási időpontot november 17-e 14,00 -ra kértem, ahol szükséges, hogy részt vegyen 

rajtam kívül a főtitkár asszony és a szövetségi vezető. Véleményem szerint Magyarovics Gyula, aki 

jogászként a jogi hátterek kidolgozásában sokat tudna segíteni. 

 

Mellékelem a rendszer tervezetét. 

Kérem, hogy aki tudja, véleményét fogalmazza meg és küldje el még ezen a héten. 
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