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Tájékoztató 
A 2020-2021. évi strandröplabda edzői működési engedélyről és strandröplabda edzői 

továbbképzésről 
 
Tisztelt Tagszervezetek! 
Tisztelt Edzők! 
 
A strandröplabda edzők szakmai ismereteinek bővítése és az utánpótlásnevelés fejlesztése 
érdekében a Magyar Röplabda Szövetség 2021-ben strandröplabda edzői továbbképzést tart, 
valamint bevezeti a strandröplabda edzői működési engedélyt. 
 
A 2021. évi Strandröplabda Utánpótlás Magyar Bajnokság valamennyi versenyén; 
valamint 2021. május 1-től valamennyi StartUP versenyen KIZÁRÓLAG olyan 
szakember lehet edzőként beírva egy mérkőzésen a jegyzőkönyvbe és gyakorolhatja 
ezáltal edzői jogait, aki rendelkezik strandröplabda edzői működési engedéllyel. 
 
A strandröplabda edzői működési engedély kiváltásának kötelező feltétele a továbbképzésen 
való részvétel. Az engedély kiváltásának további feltételeiről, a továbbképzés tervezett 
részleteiről az alábbiakban tájékoztatom Önöket.  
 

A 2020-2021-es szezonra szóló strandröplabda edzői működési engedély kiváltásának 
feltételei 

- Részvétel a strandröplabda edzői továbbképzés valamennyi előadásán. 
- Az alábbi végzettségek valamelyikének megléte, vagy a végzettség megszerzéséhez 

szükséges képzés megkezdésének igazolása: 
o sportoktató (röplabda sportágban) 
o sportedző (röplabda sportágban) 
o testnevelő-edző (röplabda sportágban) 
o szakedző (röplabda sportágban) 
o okleveles szakedző (röplabda sportágban) 
o testnevelő tanár 
o okleveles testnevelő tanár;  
o vagy a fentiek valamelyikének megfeleltetett/honosított, külföldön megszerzett 

képesítés 
- Működési engedély díjának befizetése 
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A továbbképzés időpontja és helyszíne 

2021. április 17., szombat 
Szabadkikötő SE sporttelep, Budapest, 1211 Weiss Manfréd u. 5-7. 

Pótalkalom: 2021. május 24., hétfő (online) 
 
Ha a járványhelyzet miatt a továbbképzés nem bonyolítható le biztonságosan személyes 
jelenléttel, akkor a képzést online előadásokkal tartjuk meg. 
Jelentkezés módja 

A továbbképzésre kizárólag a BackOffice rendszeren keresztül lesz lehetőség, melyhez 
előzetes regisztráció és nyilvántartásba vétel (edzői) szükséges. 
Az edzői nyilvántartásba vétel módja: 
A www.hunvolley.info „Dokumentumok” oldalán, a „Letölthető dokumentumok, 
nyomtatványok” között, vagy az alábbi linken található az „Edző nyilvántartásba vételének 
nyomtatványa”. 
https://www.hunvolley.info/_include/_dokumentum/dokumentum.asp?p_kod=87&p_kod_ev=2020 
 
Ezt a nyomtatványt kell hiánytalanul kitölteni, aláírni és elküldeni a backoffice@hunvolley.hu 
e-mail címre. A nyomtatványhoz csatolni szükséges a megfelelő végzettséget igazoló 
dokumentumot is, szkennelve.  
 

Kérjük, hogy aki még nem regisztrált edző, az minél előbb kezdje meg a regisztrációs 
folyamatot! 

További információk 

Az április 17-i továbbképzés napján sem felnőtt, sem utánpótlás hivatalos (MRSZ 
versenyrendszerben szereplő) strandröplabda verseny nem szervezhető. 
 
Bízunk benne, hogy a továbbképzés valamennyi résztvevő számára hasznos új ismeretekkel, 
tapasztalatokkal, impulzusokkal szolgál majd.  
 
A strandröplabda edzői működési engedély kiváltásához, valamint a strandröplabda edzői 
továbbképzéshez kapcsolódó további tudnivalókról (jelentkezés, tematika, költségek, 
teremröplabda kreditpontszerzés lehetősége, stb.) a későbbiekben küldünk részletes 
tájékoztatást.  
 
Budapest, 2021. február 12. 
 
Üdvözlettel: 
 Soltész Róbert 
 Magyar Röplabda Szövetség 
 Strandröplabda referens 
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