
Magyar Röplabda Szövetség 
Képesítési Szabályzat 

 
A röplabda sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges 

képesítésekről 
 
1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.§ (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján a Kormány 157/2004. (V.18.) rendeletének módosítása – (256/2009 (XI.20) Kormány 

rendelet) – utasítja a sportszövetségeket arra, hogy 2009. december 15-ig szabályzatukban, az 

Stv.77.§ p) pontja alapján kötelesek meghatározni, hogy sportágukban az egyes tevékenységek 

tekintetében, milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembereknek, 

valamint azt, hogy sportáguk versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be 

kizárólag szakedzői képesítéssel. A sportszövetség – szabályzatában meghatározottak szerint – 

köteles sportszervezet tagjai tekintetében az e rendeletben (256/2009 (XI.20) Kormány rendelet) 

foglalt előírásokat érvényesíteni. 

 

2. A sportszakember fogalom meghatározása: A röplabda sportban sportszakembernek minősül 

minden olyan személy, aki(k) testnevelő tanári, sportoktatói, sportedzői, szakedzői, sportszervező-

, menedzseri, sportmenedzseri, rekreáció-szervezői, sportmasszőri képesítéssel – amelyet a 

röplabda sportágba szerezhet meg – rendelkezik. 

 

A Kormány rendelet hatályba lépését megelőzően megszerzett  

a. főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak, a testnevelő tanár, valamint a rekreáció 

szakokon szerezhető képesítésekkel, 

b. a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak, a testnevelő tanár, valamint a 

sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel, 

c. középfokú sportedző képesítéssel, 

d. a segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel, 

e. a sportszervező és a sportvezető, - szervező (menedzser) képesítések a 

sportszervező-, menedzser képesítéssel, 

f. testnevelő-edző (a sportág megjelölésével) alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű 

szakedzői szakon szerezhető képesítéssel, 

g. sportszervező alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű sportmenedzser szakon 

szerezhető képesítéssel, 

h. rekreációszervezés-egészségfejlesztés (rekreációszervezés szakirány) alapfokozatot 

adó szak a fõiskolai szintű rekreáció szakon szerezhető képesítéssel, 

egyenértékű képesítést igazol. 

 

3. A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett: 



a. főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint 

a rekreáció szakokon szerezhető képesítésekkel, 

b. a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, 

valamint a sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel, 

c. testnevelő-edző (a sportág megjelölésével) alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű 

szakedzői szakon szerezhető képesítéssel, 

d. sportszervező alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű sportmenedzser szakon 

szerezhető képesítéssel, 

e. rekreációszervezés-egészségfejlesztés (rekreáció szervezés szakirány) alapfokozatot 

adó szak a főiskolai szintű rekreáció szakon szerezhető képesítéssel, 

egyenértékű képesítést igazol. 

 

4. A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett: 

a. segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel, 

b. a sportszervező és a sportvezető, -szervező (menedzser) képesítések a 

sportszervező-, menedzser képesítéssel, 

egyenértékű képesítést igazol. 

 
5. Jegyzék a röplabdasport területén képesítéshez kötött tevékenységekről (képesítési előírások): 

Tevékenység 
 

Képesítés megnevezése 
 

5.1. Természetes személy vagy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontja 
szerinti gazdálkodó szervezet által végzett 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(edzésprogramok) szervezése 
 
 
 

sportoktató (a sportág megjelölésével), sportedző (a 
sportág megjelölésével), sportszervező-, menedzser, 
szakedző, testnevelő-edző, okleveles szakedző, 
sportszervező, sportmenedzser, okleveles 
sportmenedzser, testnevelő tanár, okleveles 
testnevelő tanár, rekreáció-szervező, rekreáció-
szervező-egészségfejlesztő, okleveles rekreáció-
irányító, okleveles gyógytestnevelő tanár 
 

5.2. Az egyéni vagy társas vállalkozás 
formájában végzett sportszakmai 
tanfolyamok vezetése 
 

sportedző (a sportág megjelölésével), testnevelő 
tanár, okleveles testnevelő tanár, szakedző, 
testnevelő-edző, okleveles szakedző 
 

5.3. Masszás kezelések végzése 
 

frissítő-, kondicionáló masszőr, sportmasszőr, 
gyógymasszőr 
 

5.4. Vezetőedzői tevékenység végzése 
nemzeti válogatott csapatoknál 
 

szakedző 
 
 

5.5. Edzői tevékenység végzése NB I Extra 
felnőtt versenyen 
 

szakedző 
 
 

5.6. Edzői tevékenység végzése az NB I 
Extra junior, NB I felnőtt és junior, NB II 
felnőtt és junior, Magyar Kupa, OIK, OSB, 
OGYB versenyeken 
 

sportedző 
 
 
 
 

5.7. Edzői tevékenység végzése az NB II 
felnőtt és junior, Magyar Kupa, OIK, OSB, 
OGYB versenyeken 

sportoktató 
 
 



  
5.8. Edzői tevékenység végzése az OIK, 
OSB, OGYB versenyeken 
 

testnevelő tanár 
 
 

5.9. Nevelési-oktatási intézménynél 
sportszolgáltatás nyújtása, a diákok 
versenyekre való felkészítése 
 

sportedző (a sportág megjelölésével), testnevelő 
tanár, okleveles testnevelő tanár, szakedző, 
testnevelő-edző, okleveles szakedző 
 

5.10. Sportszövetség, valamint a nemzeti 
sportszövetségek hivatali munkáját irányító 
(főtitkár vagy azzal azonos feladatokat 
ellátó) személy 
 

sportszervező-, menedzser, testnevelő tanár, 
okleveles testnevelő tanár, sportszervező, rekreáció-
menedzser, sportmenedzser, okleveles 
sportmenedzser 
 

Szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb 
szintű szakirányú szakmai végzettség, valamint a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti jogi és 
igazgatási területen szerzett, valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség. 
 
5.11. Azoknak a személyeknek, akik a 5.4. és 5.5. és 5.6. pontban felsorolt edzői tevékenységet 
szeretnék betölteni, de nem rendelkeznek – a röplabda sport vonatkozásában – az előirt 
képesítéssel, illetve az előírtnál alacsonyabb képesítéssel rendelkeznek, azonban a sport területén 
legalább öt évig kiemelkedően eredményes tevékenységet végeztek, kérelmükre az MRSZ 
Ügyvezetősége a Szakmai Kollégium javaslatára az előírt végzettség megszerzéséig, de 
maximálisan 5 év időtartamra felmentést adhat a szakképesítés kötelezettsége alól, de csak abban 
az esetben, ha minimum sportedző (5.4. és 5.5. pont) illetve sportoktató (5.6. pont) képesítéssel 
rendelkeznek. Azon személyeknek, akik 25 év röplabdaedzői szakmai múlttal és kiemelkedő 
eredményességgel rendelkeznek egyedi esetben az MRSZ Ügyvezetősége a Szakmai Kollégium 
javaslatára teljes és végleges felmentést adhat. 
 
5.12. Azok a személyek, akik nem magyar állampolgárok, abban az esetben tölthetnek be 
sporttevékenységgel összefüggő státuszt, amennyiben a hatályos rendelkezéseknek megfelelően 
honosítják a szakképesítésüket igazoló okiratokat. 
 

 

6. 2012. december 31-ig mentesül a szakedzői, okleveles szakedzői képesítés megszerzésének 

kötelezettsége alól az-az edző, aki a 60. életévét 2009. december 31. napjáig betölti, és a 

sportágában legalább 5 évig folyamatos edzői tevékenységet végzett. A mentesség fennállását az 

érintett kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) igazolja. 

 

6.1. A kérelmet a miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell 

benyújtani. 

6.2. A kérelemhez csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint az országos sportági 

szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek (a továbbiakban együtt: sportszövetség) 

az igazolását az edzői tevékenységről. 

6.3. E rendelet értelmében kiemelkedően eredményes edzői tevékenységnek minősül a sportoló 

által felnőtt, illetve a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban olimpián, világ- vagy Európa-

bajnokságon, valamint speciális világjátékon elért 1–6. helyezés. 

 

7. A sportszövetség szabályzatában foglaltak megvalósulását a minisztérium a sportszövetség által 

rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján ellenőrizheti. 

 



Jelen szabályzatot az MRSZ Elnöksége 2011.04.13-án jóváhagyta, mely ugyanezen napon lép 

hatályba. 


