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2017. évi MRSZ Központi Edzőtovábbképzés 
 

1. Dátum: 

2017. szeptember 02-03. (szombat, vasárnap) 

2. Helyszín: 

Testnevelési Egyetem (TF) 
Cím: Budapest, Alkotás u. 44. 

 

3. Program 

2017. szeptember 02. (szombat) 

 
  9.00 - 10.15 regisztráció - TF „D” terem (bejárat a Győri út felől) 

10.20 - 10.30 Megnyitó – Németh Lajos MRSZ Szakmai Kollégium vezetője 

Helyszín: „D” terem 

10.30 - 13.00 Nyitásfogadás és védekezés utáni támadás: a magas szintű 

röplabdázásból vett minták a technikai-taktikai fejlesztés érdekében. 

Előadó: Alberto Salomoni (Olaszország) (női válogatott szövetségi 

kapitánya) - elmélet 

Helyszín: „D” terem 

13.00 – 14:00 Ebéd (a szervezők biztosítják) 

Helyszín: TF étterem 

14.00 – 16.00  A nemzeti válogatott tapasztalata: hogyan kell fejleszteni a fiatal 

játékosokat? - elmélet 

Előadó: König Gábor Up. válogatott edző 

Helyszín: „D” terem 

16.30 - 18.30 A statisztika és a videó fontossága a saját csapat elemzéséhez. 

Előadó: Alberto Salomoni (Olaszország) (női válogatott szövetségi 

kapitánya) - elmélet 

Helyszín: „D” terem 
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2017. szeptember 03. (vasárnap) 
 
 8.00 – 9:15 regisztráció - TF „D” terem (bejárat a Győri út felől) 

9:30 – 12:00  A tehetség felismerése, értékelése és fejlesztése a nők körében 
Előadó: Alberto Salomoni (Olaszország) (női válogatott szövetségi 
kapitánya) - gyakorlat 
 
Helyszín: „D” terem 
 

12:00 -13:00 Ebéd (a szervezők biztosítják) 
 

Helyszín: TF étterem 
 

13:15 – 14:15 Instabil közeg integrálása a röplabda edzésekbe. (BOSU bemutató) - 
gyakorlat 
Előadó: Tihanyi Krisztina mesteredző 

 
Helyszín: „D” terem 
 

 14:30 - 15:30 Koordináció fejlesztése 3D létra segítségével - gyakorlat 
Előadó: Kertész Tamás 

 
15:30  Továbbképzés bezárása, – Németh Lajos MRSZ Szakmai Kollégium vezetője 
 

4. A továbbképzésen való részvétel DÍJMENTES, az edzői engedélyért folyamodók a 

Szezononkénti engedély díját kell, hogy befizessék (MRSZ Díjfizetési táblázat alapján) 

 

5. A 2011-2012-es bajnoki évtől már csak a Teremröplabda Edzői igazolványok érvényesek. 

Azoknak a kollegáknak, akik az elmúlt években nem váltották ki az igazolványukat, azoknak 

ennek megszerzéséhez és kiadásához az MRSZ Edzői Szabályzatában leírtak szükségesek. 

 

Edzői Igazolvány: 

• A NYÁB-13 Edző Nyilvántartó lap (Teremröplabda) kitöltése  

Fénymásolatot NEM fogadunk el! Nyomtatvány lesz a továbbképzés adminisztrációján, 

díja 100,-Ft/db! 

• 2db 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép 

• A szakképesítést igazoló oklevelek/bizonyítványok fénymásolata 

• Esetleges felmentésekre vonatkozó kérelem (Képesítési Szabályzat 5.11. pontja alapján) 

 

Az Edzői Igazolvány kiállítása  

• új, valamint lejárat utáni cserénél 500,- Ft/db,  

• elvesztés, megrongálódás esetén 5.000,- Ft/db 
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Szezononkénti engedély (edzői igazolványok érvényesítéséhez): 

• A NYÁB-23 Szezononkénti engedélykérő lap (Teremröplabda) kitöltése  

Nyomtatvány lesz a továbbképzés adminisztrációján is! 

• A szezononkénti engedély díj (MRSZ Díjfizetési táblázata alapján) befizetésének 

igazolása. Előre utalással vagy a helyszínen készpénzben fizetve! 

• A Szezononkénti engedély díja a 2017-2018-es szezonra 5.000.-Ft/fő 

 
A Szakmai Kollégium tájékoztatója  

az Edzői licencekről és a továbbképzésről 
 

Aki nem igényel Teremröplabda Edzői Igazolványt és a szezonra szóló engedélyt sem kívánja 
kiváltani, azonban részt kíván venni a Továbbképzés előadásain, annak is díjmentes a részvétel. 
Ezen személyek – végzettségüket igazolva – a szezon közben bármikor, - szezononkénti engedély 
befizetésével - igényelhetnek Edzői engedélyt.  
 

A továbbképzés két napos lesz. 
Az edző kollegák választhatnak, melyik napon szeretnének részt venni, de az 

előadások összefüggése miatt ajánlott mindkét nap részt venni. 
 

A Továbbképzésen való részvétel kötelező minden felnőtt és utánpótlás korosztályban 
engedélyért folyamodó szakembernek (az MRSZ által kiírt versenyeken résztvevő csapatok edzőire 
vonatkozik a kötelezettség).  

 
Természetesen hivatalos igazolással (munkahelyi, orvosi) távolmaradó kollégák, amennyiben 

korábban az Edzői engedély iránti kérelmüket eljuttatták a Szövetség részére is megkapják az 
engedélyt, amelynek érvényessége a pót-továbbképzés(ek) idejéig lesz korlátozva 2017. december 
31-ig.  

 

2018. január 01. után minden ideiglenes engedély hatályát veszti, a 
feltételeket nem teljesítő edző kollégák nem tölthetnek be edzői funkciót MRSZ 
által rendezett versenyrendszerben lebonyolított mérkőzésen. 

 
 

A feltételek teljesítésének érdekében szervezett pót-továbbképzés(ek)en 
már csak azok a személyek vehetnek részt, akik a 2017. 09. 02-03.án 
megtartandó továbbképzés alól hivatalos igazolással kértek felmentést, új 
engedélykérelmek benyújtására ekkor már nincs lehetőség. A hivatalos 
kérelmeket írásban a hunvolley@hunvolley.hu e-mail címre kérjük elküldeni, 
vagy az MRSZ címére megküldeni, a felmentésre okot adható igazolással 
együtt. 
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MRSZ Edzői Licence kategóriák: 

 
- "A" minősítéssel valamennyi MRSZ által rendezett versenyen betölthető az edzői 

funkció: 
o NB I Extraliga felnőtt, NB I felnőtt, NB II felnőtt, Magyar Kupa, U21, U19, U17, U15, 

U13, OMK és Megyei bajnokságok 
 

- "B" minősítéssel az alábbi versenyeken tölthető be az edzői funkció: 
o NB I felnőtt, NB II felnőtt, Magyar Kupa, U21, U19, U17, U15, U13, OMK és Megyei 

bajnokságok 
 

- "C" minősítéssel az alábbi versenyeken tölthető be az edzői funkció: 
o NB II felnőtt, Magyar Kupa, U21, U19, U17, U15, U13, OMK és Megyei bajnokságok 

 
- "D" minősítéssel az alábbi versenyeken tölthető be az edzői funkció: 

o U19, U17, U15, U13, OMK és Megyei bajnokságok 
 

Tájékoztatjuk továbbá a Kollégákat és a Sportszervezeteket, hogy a Versenykiírás 
módosításának következményeként, a Képesítési szabályzat ide vonatkozó rendelkezései is 
megváltoztak. Mivel az „Extraliga” jelenleg (még) nem került bevezetésre, az MRSZ Képesítési 
Szabályzat 5.5 pontja nem létező bajnoki osztályra utal, így automatikusan az 5.6. pont érvényes, 
amely az NB I-es csapatoknál végzett edzői tevékenységre vonatkozóan, minimum sportedzői 
végzettséget ír elő, amely az Edzői szabályzat alapján „B” kategóriának felel meg. Tehát elegendő 
ezen végzettség, nem szükséges szakedzői oklevél az engedélyhez. Természetesen a szakedzői 
végzettséggel rendelkezők „A” licencet fognak kapni, mely szintén érvényes.  
 

A sportszervezeteknél másodedzői tevékenységet végző sportszakemberek részére a vezető 
edzőnek előírt kategóriánál egy szinttel alacsonyabb végzettséggel lehet tevékenységet ellátni (NB I-
ben „C” kategória, sportoktatói végzettség). Mérkőzés közbeni, előre nem látható, a vezető edző 
további feladatait megakadályozó történések (rosszullét, kizárás, stb.) esetén a mérkőzés további 
részében a másodedző – a I. játékvezető engedélyével – átveheti a vezető edző feladatait. 
(Figyelem! A sportszervezet következő mérkőzésen azonban már csak az a „másodedző”, vagy 
sportszakember helyettesítheti a vezető edzőt, aki rendelkezik az adott mérkőzés kategóriájához 
tartozó licenccel). 
 

Azon személyeknek, akik semmilyen edzői végzettséggel sem rendelkeznek, vagy nincs az 
adott kategóriához szükséges végzettségük, a továbbképzésen az edzői tanfolyamra (OKJ, felsőfokú) 
való beiratkozásról szóló hivatalos igazolás bemutatásával megkapja az engedélyt, azzal a feltétellel, 
hogy amennyiben nem végzi el azt, akkor az edzői igazolványt és a licencet visszavonja az MRSZ. 
Egyéb kérdésekben a Képesítési szabályzat ide vonatkozó rendelkezései a mérvadóak. (5.11. pont) 

 
Az MRSZ Képesítési és Edzői Szabályzatát mellékelve találják. 

 

Tájékoztatás a külföldön megszerzett edzői végzettségekről  
 

Azon edzőkollégák számára, akik nem Magyarországon szerezték meg az edzői 
végzettségüket a 256/2009 (XI.20) Kormány rendeletben foglaltakat kell betartani: „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”.  

 
A honosítási eljárást az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál kell 
kezdeményezni. 
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Idézet az Oktatási hivatal oktatas.hu oldaláról: 
- A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek magyarországi elismerése a külföldi 
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény (Elismerési tv.) alapján történik. 
 

Az Elismerési tv. 3. §-a alapján az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a külföldi oklevél 
jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető oklevél jogi hatályával. a - II.2. 
pont Ha Ön külföldön általános iskolai, középiskolai végbizonyítványt vagy valamilyen szakképesítést 
tanúsító bizonyítványt szerzett, akkor ezek elismerésére vonatkozóan a www.ekvivalencia.hu 
oldalunkon megtalálható „Külföldi alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány elismerése", 
illetve a „Külföldi közoktatási intézmény által kiállított bizonyítvány elismerése” című tájékoztatóink 
adnak útmutatást. 
 

Külföldi edzőkollégák esetében az engedély kiadásának alapfeltétele az Oktatási Hivatal 
elismerése, vagy a honosítási eljárás megkezdését igazoló dokumentum. Az alapfeltétel teljesülése 
esetén a bajnoki idény végéig szóló működési engedélyt kapnak a külföldi végzettséggel rendelkező 
edző kollégák, a honosított végzettségnek megfelelően. Azon edzőkollégák számára, akik ugyanarra 
az idényre rendelkeznek FIVB edzői végzettséggel, vagy valamely külföldi ország edzői működési 
engedélyével, az MRSZ Szakmai Kollégiuma az MRSZ Elnökségének 28./2017.06.20 Elnökségi 
határozata alapján egyedi elbírálást követően magasabb kategóriában is megkaphatja az engedélyt. 
Abban az esetben, ha a külföldi edző sem FIVB edzői végzettséggel, sem valamely külföldi ország 
edzői működési engedélyével nem rendelkezik az alapfeltétel teljesülése esetén ideiglenes edzői 
működési engedélyt kaphat, mely maximum 60 napra érvényes. Ez az engedély 1 alkalommal 
hosszabbítható meg maximum 30 nappal. Az ideiglenes engedély azonnal visszavonásra kerül abban 
az esetben, ha az Oktatási Hivatal a honosítási kérelmet elutasítja. 
 

Az MRSZ Szakmai Kollégiuma azon edzőkollégák részére, akik külföldön szerezték meg 
képesítésüket, s még nem honosították azt 2017. december 31-ig IDEIGLENES edzői licencet 
engedélyez. A jelzett dátumig a kollégának a honosítási eljárást véglegesítenie kell, annak sikeres 
lefolytatásáról, a kiadott végzettségről tájékoztatnia kell a Szakmai Kollégiumot és az MRSZ 
Nyilvántartási és Átigazolási Bizottságát.  
 

2018. január 01 után minden ideiglenes engedély hatályát veszti, a feltételeket nem 
teljesítő edző kollégák nem tölthetnek be edzői funkciót MRSZ által rendezett 
versenyrendszerben lebonyolított mérkőzésen. 

 

Tájékoztatás a kreditrendszerről 
 

A Magyar Röplabda Szövetség a 2017-2018-as szezontól kezdve az edzői licence 
megszerzéséhez kreditrendszer bevezetését határozta el. 
 

Az erről szóló tájékoztatást 2017. június 01-én olvashatták a honlapunkon, s az alábbi linken 
újra megtekinthetik: http://hunvolley.hu/?p=4121 
 

A kreditrendszerről szóló dokumentumokat jelen tájékoztatónkhoz is mellékeljük. 
 

FONTOS! 
A kreditpont megszerzése, engedélykiadástól - engedélykiadásig (szeptembertől - 
szeptemberig) tart, tehát az első szezonban 2017. szeptember 01 és 2018. augusztus 
31 között lehet és kell a követelményeket teljesíteni! Az idei évben a kreditszerzési 
lehetőségeket kibővítve már június 01 után is lehetett pontokat szerezni. 

 
Az aktuális kreditszerzési lehetőségekről e-mailben és a www.hunvolley.hu honlapon 

tájékoztatjuk az edzőkollégákat. 
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