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Tájékoztató 
A 2021-2022. 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 bevezette a strandröplabda edzői 

működési engedélyt és továbbképzést tartott. 2022-ben ismét strandröplabda edzői 

továbbképzést tart az MRSZ.  
 

A 2022. évi Strandröplabda Utánpótlás Magyar Bajnokság valamennyi versenyén; továbbá 

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 2021-ben kiváltott strandröplabda edzői működési engedélyek 2022. június 30-ig 

érvényesek. A 2022-ben kiváltott strandröplabda edzői működési engedélyek 2023. június 30-

ig lesznek érvényesek.  

 

Az engedély kiváltásának feltételeiről, a továbbképzés tervezett részleteiről az alábbiakban 

tájékoztatom Önöket.  

 

A 2021-2022-es szezonra szóló strandröplabda edzői működési engedély kiváltásának 

feltételei: 

- Részvétel a strandröplabda edzői továbbképzés május 7-i előadásán (vagy 

pótalkalmán). 

- Az előadások anyaga alapján összeállított elméleti teszt megfelelő szinten történő 

teljesítése  

- Az alábbi végzettségek valamelyikének megléte: 

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 

2022. május 7., szombat 

Budapest (pontos helyszín később kerül kijelölésre) 

 

A képzés pontos időpontjáról később küldünk tájékoztatást, várhatóan 9.00 és 17.00 között 

kerül majd megrendezésre.  

 

Pótalkalom: 2022. május 23., hétfő (online). 

A május 7-i alkalmat követően a felvett előadásokat publikáljuk, s ezek alapján május 23-án 

lesz lehetősége kitölteni a tesztet azoknak, akik 7-én ezt nem tudták megtenni, vagy a teszten 

nem érték el a megfelelő eredményt.  

Tematika: 

A továbbképzés 2022-ben várhatóan három előadásból fog állni. A részletes tematika a 

hunvolley.info oldalon, a megfelelő képzés dokumentumai közé kerül majd feltöltésre.  

Részvétel módja:  

A továbbképzés „hibrid” jelenléttel zajlik. Az előadások online is követhetők lesznek a 

hunvolley.tv-n keresztül. A személyes jelenlét nem kötelező, de igény esetén erre korlátozott 

létszámban lehetőséget biztosít az MRSZ.  

Jelentkezés módja 

A továbbképzésre kizárólag a BackOffice rendszeren keresztül lesz lehetőség jelentkezni.  

A jelentkezés előfeltétele az edzői nyilvántartásba vétel.  

A jelentkezéshez szükséges segédletet a tájékoztató végén, mellékletben találják.  

Jelentkezési határidő:  

A május 7-i alkalomra: 2022. május 2., hétfő éjfél. 

A május 23-i pótalkalomra: 2022. május 16., hétfő éjfél. 

Az edzői nyilvántartásba vétel módja: 

Akinek már van edzői hozzáférése, annak nem szükséges ismét kérnie a nyilvántartásba 

vételét!  

Aki még nincs nyilvántartásba véve, az „Edző nyilvántartásba vételének nyomtatványa” nevű 

dokumentumot megtalálja a www.hunvolley.info „Dokumentumok” oldalán, a „Letölthető 

dokumentumok, nyomtatványok”. 

 

Ezt a nyomtatványt kell hiánytalanul kitölteni, aláírni és elküldeni a backoffice@hunvolley.hu 

e-mail címre. A nyomtatványhoz csatolni kell a megfelelő végzettséget igazoló 

dokumentumot is, szkennelve.  

 

Kérjük, hogy aki még nem regisztrált edző, az legkésőbb április 25-ig kezdje meg a 

regisztrációs folyamatot! 

http://www.hunvolley.info/
mailto:backoffice@hunvolley.hu


 
 

3/5

 
 

Teremröplabda kreditpontszerzés lehetősége 

A 2021. évi továbbképzéshez hasonlóan az MRSZ idén is lehetőséget biztosít a teremröplabda 

edzői működési engedélyhez szükséges kreditpontok gyűjtésére.  

 

A strandröplabda éves edzői továbbképzés és a kapcsolódó teszt sikeres elvégzésével 2 

db teremröplabda kreditpont gyűjthető.  

 

Kérjük, hogy aki csak kreditpontot szeretne gyűjteni és NEM szeretne strandröplabda edzői 

működési engedélyt kiváltani, az a „Strandröplabda edzői továbbképzés – kreditpont 

gyűjtő alkalom” nevű képzésre jelentkezzen! 

 

Kérjük, hogy aki szeretné kiváltani a strandröplabda edzői működési engedélyt ÉS 

teremröplabda kreditet is szeretne kapni, az CSAK a licenszkiváltó alkalomra jelentkezzen. 

Teszt 

Azok az edzők, akik a május 7-i alkalmat követő teszten nem érik el a megfelelő eredményt, a 

pótalkalmon próbálkozhatnak ismét. Ennek megfelelően a teszt teljesítésére az edzőknek 

legfeljebb két alkalom áll rendelkezésükre.  

 

A teszt kitöltése mind az online, mind a személyesen jelen lévő edzők számára kötelező.  

 

A tesztet a teremröplabda képzések során már alkalmazott Moodle felületen tölthetik majd ki 

az edzők.  

A továbbképzés díja, költségek 

A továbbképzés mind a működési engedélyt kiváltani, mind a kreditpontot kiváltani 

szándékozó edzők számára ingyenes.  

A strandröplabda edzői működési engedély díja: 5.000,- forint / fő / szezon.  

További információk 

A május 7-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.  

 

Budapest, 2022. április 7. 
 

Üdvözlettel: 

 Soltész Róbert 

 Magyar Röplabda Szövetség 

 Strandröplabda referens  
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Jelentkezési segédlet 
 

A „strandröplabda edzői licenc kiváltó alkalom”-ra kell jelentkeznie annak, aki 

strandröplabda edzői működési engedélyt szeretne kiváltani.  

 

Erre az alkalomra a Back Office felületen keresztül, a 12-es menü/ Továbbképzés, 

tanfolyam almenüben tudnak jelentkezni.  

 

Az almenüben (az átláthatóság érdekében) bevezettünk egy gombot a jobb felső sarokban. 

Erre kattintva tudnak váltani a meghirdetett teremröplabda és a strandröplabda események 

között.  

 

 
 

A strandröplabda edzői működési engedély kiváltásához kattintson az eseményre és töltse ki a 

megfelelő mezőket.  
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A működési engedély kiváltáshoz szükséges az adatmezőket kitölteni.  

 

Az „ELÉRHETŐSÉG-ből adatok átemel” gombra kattintva automatikusan átemelhetők a már 

megadott adatok.  

 

Fontos! Csak akkor tudjuk befogadni és kezelni a jelentkezést, ha a véglegesítés gombbal 

zárják le a jelentkezést! 

  

Kérjük, hogy azok az edzők, akik NEM kívánnak strandröplabda edzői működési engedélyt 

kiváltani, de szeretnének TEREMRÖPLABDA krediteket gyűjteni, azok a 

TEREMRÖPLABDA fül alatt jelentkezzenek az alkalomra („Strandröplabda edzői 

továbbképzés – kreditpont gyűjtő alkalom”)! 

 

Az esemény online lesz megtekinthető. Az ehhez tartozó segédlet az esemény alatt lesz 

megtalálható.  

 

A képzésekre való jelentkezés során felmerülő technikai probléma esetén Kleczli Kitti áll 

rendelkezésükre az alábbi elérhetőségen: 

kleczli.kitti@hunvolley.hu 


