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KREDITRENDSZER A MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG 2018/2019. 

ÉVI VERSENYRENDSZERÉNEK EDZŐTOVÁBBKÉPZÉSÉBEN 

A szabályozás célja a szakmai élet fellendítése az edzők ösztönzése elméleti és gyakorlati tudásuk 

gyarapítására, ill. tapasztalataik megosztására.  

Előzmények 

A Magyar Röplabda Szövetség Edzői szabályzatának 9.§ 2. pontja alapján a szezononkénti 

engedély megszerzéséhez a kérelmezőnek részt kell vennie az MRSZ által előírt és szervezett 

éves továbbképzéseken (…) 

2017-ben az MRSZ Szakmai Kollégiuma Kreditrendszer bevezetése mellett döntött, az 

edzőkollégák folyamatos képzésének és a szakszövetség és az edzőkollégák folyamatos szakmai 

jellegű kapcsolatának erősítése érdekében. 

Működési engedélyhez szükséges feltételek 

A működési engedély kiadásának feltétele a megfelelő szakmai végzettség és a megfelelő számú 

kreditpont megszerzése, amely feltétele a kötelező éves továbbképzésen való részvételnek, melyre 

kizárólag online módon lehet regisztrálni, valamint a megfelelő működési engedélyhez tartozó díj 

befizetése (melyet az MRSZ aktuális Díjfizetési táblázata tartalmaz). 

A kreditszerzési lehetőség 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart. 

A 2018/2019. évi szezon során megszerzendő kreditpontok: 

I.      „A” Működési Engedéllyel rendelkezők részére: 11 pont 

II.      „B” Működési Engedéllyel rendelkezők részére: 9 pont 

III. „C” Működési Engedéllyel rendelkezők részére: 7 pont 

IV.  „D” Működési Engedéllyel rendelkezők részére: 5 pont 

 

A 60 év felettiek (a licensz kiadás dátuma a mérvadó a kor megállapításánál) mentesülnek a 

kreditpontok megszerzése alól, de a működési engedély megkapásához az MRSZ aktuális 

Díjfizetési táblázata szerinti díj befizetése nekik is kötelező.  

Az I. és II. kategóriába tartozó edzőknek a kreditpontokat legalább három, a III. és IV. 

kategóriába tartozóknak legalább két különböző típusú tevékenységgel kell teljesíteni.   

Az MRSZ Szakmai Kollégiumának szándéka szerint a 2019/2020. évi szezonban a végleges, 

megszerzett végzettséggel rendelkező edzőkollégák előzetesen (regisztrációjuk során) 

eldönthetik azt, hogy függetlenül az esetlegesen magasabb végzettségüktől, alacsonyabb 

kategóriába kérik az Éves Működési Engedélyüket.  
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A kreditpontszerzési lehetőségekről az MRSZ Back Office rendszerében és annak publikus 

felületén tájékoztatjuk az edzőkollégákat.  

A kreditpontok az alábbi tevékenységekkel szerezhetők meg:  

1.  Publikáció, fordítás  

• minimum 3000 karakter szóközökkel (kb. 1 gépelt oldal): 1 pont  

• 3000 – 5000 karakter: 2 pont  

• 5000 karakter felett: 3 pont  

• Az írásos publikációk, fordítások megjelenhetnek az MRSZ Szakmai Kollégiumának  

jóváhagyását követően a Szövetség honlapján, vagy más felületeken is, utóbbi esetben a 

megjelent írás másolatát a Szövetségben be kell mutatni. A felhasznált, vagy a fordítás 

alapjául szolgáló irodalmat szakszerűen meg kell jelölni.   

Igazolás módja: Back Office rendszer - a Szövetség honlapján publikálni kívánt 

írásokat egységes formátumban (sorkizárt, Times New Roman 12-es betűtípus, 2,5-ös 

margók, szerkeszthető „Word” formátum) az MRSZ Back Office rendszerébe kell 

feltölteni, a kreditigazoló lap kitöltésekor. 

Maximálisan szerezhető pontok száma egy szezonban: 4 pont. 

 

2.  Előadás megtartása hazai (az MRSZ által akkreditált), vagy nemzetközi 

röplabdázással kapcsolatos edző-, vagy továbbképzésen, illetve clinic-en 

• hazai edzőképzésen: 2 pont  

• külföldi (nemzetközi) edzőképző konferencián, clinic-en: 3 pont  

Igazolás módja: Back Office rendszer - hazai esemény esetén előzetes regisztrációval, 

az előadás anyagának online feltöltésével; külföldi képzés esetén részvételi igazolás és 

az előadás  anyagának online feltöltése  a kreditigazoló lap kitöltésekor 

Maximálisan szerezhető pontok száma egy szezonban: 4 pont. 

 

3. Részvétel RÖPLABDÁZÁSHOZ (az MRSZ által akkreditált), vagy SPORTHOZ 

kapcsolódó, de a röplabdázásban is hasznosítható témájú hazai vagy külföldi 

konferencián 

• 1 nap: 1 pont  

• 2 nap: 2 pont  

• 3 nap: 3 pont  

• 4, vagy több nap: 4 pont  

Igazolás módja: Back Office rendszer - hazai esemény esetén előzetes regisztrációval, 

illetve a konferencia tematikájának feltöltésével; külföldi képzés esetén részvételi 

igazolás és a konferencia tematikájának feltöltése  a kreditigazoló lap kitöltésekor 

Maximálisan szerezhető pontok száma egy szezonban: 4 pont. 
 

4. Részvétel valamely magyar válogatott edzőtáborában (felnőtt, vagy korosztályos)  

• 1 nap (minimum 2 edzés): 1 pont  

• 2 nap (minimum 4 edzés): 2 pont 

http://www.hunvolley.hu/
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• 3 nap (minimum 6 edzés): 3 pont 

Igazolás módja: Back Office rendszer - előzetes regisztrációval, egy edzőtáborban 

maximum 3 nap számolható el. 

Maximálisan szerezhető pontok száma egy szezonban: 4 pont. 

 

5. Részvétel a magyar válogatott mérkőzésén (felnőtt, vagy korosztályos), részvétel 

kontinentális vagy világversenyen (felnőtt, vagy korosztályos).  

• 1 nap: 1 pont  

• 2 nap: 2 pont  

• 3, vagy több nap: 3 pont  

 Igazolás módja: Back Office rendszer - hazai mérkőzés, vagy torna esetén előzetes 

regisztrációval; Külföldi esemény esetén belépőjegy és egy a helyszínen készült fotó 

(amelyen látszik az esemény logója és a résztvevő edző jól felismerhető rajta) feltöltése a 

kreditigazoló lap kitöltésekor. 

Maximálisan szerezhető pontok száma egy szezonban: 4 pont 
 

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. 

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 vonatk ozóan a 

www.ekvivalencia.hu oldalunkon megtalálható tájékoztatók 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 

http://www.hunvolley.hu/
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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. 

Publikációs követelmények röplabda edzők számára 

A követelményeket azon röplabda edzők számára állítottuk össze, akik élni kívánnak a Magyar 

Röplabda Szövetség hivatalos honlapján (hunvolley.hu) biztosított publikálási lehetőséggel, s akik 

az alábbi követelmények teljesítése mellett, közérthető és szakmailag megalapozott formában 

szeretnék töprengéseiket a nyilvánossággal megosztani. Az írásos publikációk, fordítások 

megjelenhetnek a Szakmai Kollégium és az Utánpótlás – Ifjúsági Bizottság jóváhagyását 

követően a Szövetség honlapján, vagy más médiumokban is, utóbbi esetben a megjelent írás 

másolatát a Szövetségben be kell mutatni. A felhasznált, vagy a fordítás alapjául szolgáló 

irodalmat szakszerűen meg kell jelölni. A Szövetség honlapján publikálni kívánt írásokat 

egységes formátumban (sorkizárt, Times New Roman 12-es betűtípus, 2,5-ös margók) 

elektronikusan kell feltölteni ( http://hunvolley.info). 

A cikkek nyelve kötelezően magyar. Az MRSZ Szakmai Kollégiuma és az Ifjúsági és Utánpótlás 

Bizottsága az alábbi témákban várja a cikkeket:  

 

1.  Alaptechnika és utánpótlás a röplabdázásban 

2.  Támadás  

3.  Védekezés  

4.  Taktika, stratégia 

5.  Edzői filozófia, stílus, edzésvezetés és menedzsment  

6.  Szabályok és játékvezetés 

7.  Oktatásmódszertan 

8.  Tehetséggondozás, képességfejlesztés 

9.  Sporttudomány 

10.  Edzéseszközök és Módszertan  

11.  Edzői eszközök 

12.  Az MRSZ nyitott a megnevezett témáktól eltérő tárgyú írások közlésére és teret ad eltérő 

nézőpontok megjelenítésére is, lehetőség van tehát a szakmai érvek mentén folytatott 

vitára.  

 

A kéziratok terjedelme: 

Az előírt (3 000-5 000+) terjedelemtől +/- kb. 100-150 karakterrel lehet eltérni. A terjedelembe, - 

ami szóközökkel együtt értendő - beletartozik a cikk címe, a lead és az irodalomjegyzék is! A 

cikkek maximális hossza kb. 15 000 karakter lehet. Képekkel együtt ez természetesen csökken. 

http://www.hunvolley.hu/
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A publikációt fel kell tölteni az MRSZ Back Office rendszerébe a kreditigazoló lap kitöltésekor. 

A kéziratokat kizárólag word.doc formátumban kérjük elküldeni. 

 

Javasoljuk, hogy a szerzők mellékeljenek képet, ábrát, esetleg táblázatot az írásaikhoz, 

természetesen a szerzői jogok figyelembevételével! 

 

A kéziratok formázásával kapcsolatban a következőkre figyeljenek a szerzők. 

- Igazítás: sorkizárt 

- Bekezdés: első sor (1 cm) 

- Térköz: 0 pt 

- Sorköz: 1,0 sor 

- Betűtípus: Times New Roman, Normál, 12 pt 

 

A kéziratban az esetleges kiemelések dőlttel jelölhetők. 

 

 

Budapest, 2018. 10. 17. 

 

 

 

 

 

                        Szakmai Kollégium 

                      Magyar Röplabda Szövetség 
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