
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Magyar Röplabda Szövetség 

Pályamenedzseri és Technikusi/Informatikusi 

Workshop-ot hirdet meghívásos, zárt jelleggel 

 

A workshop-ot a Magyar Röplabda Szövetség által biztosított mérkőzésrendezési eszközök átadása 

és megfelelő üzemeltetése miatt valósítja meg az MRSZ az alábbiak szerint. 

 

A rendszer indokoltsága: 

• Az MRSZ által biztosított mérkőzésrendezési eszközök a 2022-2023-as szezonban 

• A Tablet Rendszer használata a 2022-2023. évi Férfi és Női Extraligás mérkőzéseken 

• Az NBI-es és Extraligás mérkőzések rendezési színvonalának emelési szándéka 

 

A rendszer célja: 

• A mérkőzésrendezési eszközök magas szintű használatának elősegítése 

• A biztosított eszközök megfelelő kezelése, állagmegóvása 

• A Tablet Rendszer használatának lehetővé tétele a technikusi oldalról; 

• Lehetőséget biztosítani a technikusoknak a rendszer élőben történő megismerésére; 

• A technikusok azonnal magas szinten kezdjék meg tevékenységüket (gyakorlottság); 

• A játékvezetők munkájának megkönnyítése a felkészült pályamenedzserek és technikusok 

révén; 

• A kulcsfontosságú szereplők megismertetése a rendszerrel, ezzel a gördülékenyebb 

játékvezető-elektronikus jegyzőkönyvvezető-edzői kapcsolat segítése, 

• A lehetséges pályamenedzseri és technikusi hibák kiküszöbölése, megelőzése. 

• A Tablet Rendszert a 2022-2023-as szezonban a Férfi és Női Extraligás mérkőzéseken 

fogjuk használni! 

• A cél: professzionális használat, mind a játékvezetők, mind az elektronikus 

jegyzőkönyvvezetők, mind az edzők, mind a technikusok részéről! 

 

A workshop-ra történő jelentkezés feltételei: 

• Azoknak az Extraligás Férfi és Női csapatoknak, amelyek NEM szerepeltek a 2021-2022-

es szezonban az Extraligában kötelező legalább 1fő pályamenedzsert és legalább 1fő 

technikust/informatikust beíratni a workshop-ra. A sportszervezet egyéb tisztségviselői 

is részt vehetnek a workshop-on; 

• Azoknak az NBI-es Férfi és Női csapatoknak, amelyek NEM szerepeltek a 2021-2022-es 

szezonban az Extraligában vagy NBI-ben kötelező legalább 1fő pályamenedzsert 

beíratni a workshop-ra. A sportszervezet egyéb tisztségviselői is részt vehetnek a 

workshop-on; 

• Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy az említett személyek a mérkőzéseken 

egyéb funkciót nem láthatnak el! 



• Bármely más Extraligás és NBI-es Férfi és Női csapat, amelyik szerepelt a 2021-2022-es 

szezonban lehetősége van a tavalyi workshop-on már részt vett vagy új bármely 

tisztségviselőjét beíratni a workshop-ra! 

 

A workshop rendszere az alábbi részekből áll össze: 

Elmélet és gyakorlat (2022.09.25 vasárnap): 

• Helyszín: BVSC Röplabda Csarnok (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 

• Regisztráció: 930 

• Mérkőzésrendezés és Tablet Rendszer: 1000 – 1030 

• Mérkőzésrendezéshez kapcsoló szabályok és szabályozások; MRSZ pályarajz: 1030 – 1100 

• Mérkőzésrendezés a gyakorlatban, mérkőzés előtti feladatok, pályakialakítás 1100 – 1200 

• Ebédszünet (MRSZ biztosítja): 1200 – 1300 

o Pályamenedzseri Szekció: Mérkőzés alatti és utáni teendők: 1300 – 1500 

o Technikusi/Informatikusi Szekció: Tablet Rendszer: 1300 – 1500 

• Kérdések és válaszok 1500 – 1530 

• MRSZ által biztosított mérkőzésrendezési eszközök átvétele 1530 – 1600 

 

Vizsga: 

• Vizsgát nem tartunk! 

 

A workshop eszközigénye: 

• Jegyzetfüzet, toll; 

• A technikusok/informatikusok számára a sportszervezet által az elektronikus 

jegyzőkönyvvezetéshez használt laptop és tartalék laptop! 

 

Díjak: 

• Részvételi díj: 15.000.-Ft+ÁFA/fő (bruttó 19.050.-Ft/fő), amelyet az MRSZ számlájára 

átutalással előre kell megfizetni. (A jelölt törlése esetén nem kerül visszafizetésre!) 

 

Egyebek: 

• A workshop-on kizárólag a meghívott csapatok által kijelölt pályamenedzserek, technikusok, 

illetve a sportszervezet egyéb tisztségviselői vehetnék részt. 

• A workshop-ot bármilyen létszám esetén megtartjuk! 

• A workshop-ra maximum 4fő/sportszervezet jelentkezését fogadjuk el, a jelentkezés 

valamennyi feltétele beérkezése esetén! 

• További workshop-ot a 2022-2023-as szezonban nem tervezünk tartani. 

• A workshop-on kizárólag jelentkezés alapján lehet részt venni! 

 

 

 



 

Jelentkezés: 

• Jelentkezési határidő: 2022.09.14 (szerda); 

• A jelentkezéseket elektronikusan a tanfolyamok@hunvolley.hu e-mail címre kell elküldeni, 

beérkezési határidő 2022.09.14 (szerda); 

• A jelentkezéssel egyidejűleg a részvételi díjat (19.050.-Ft/fő) az MRSZ pénztárába 

készpénzben vagy az MRSZ számlájára átutalással kell megfizetni, határidő 2022.09.14 

(szerda). 

• Befizetéshez vagy utaláshoz a banki adatok: 

o Bank: MKB Bank Zrt. 

o Számlatulajdonos: Magyar Röplabda Szövetség 

o Számlaszám: 10300002-10564905-49020012 

• A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező(k) nevét és a „2022. Pályamenedzseri és 

Technikusi Workshop részvételi díj” megjegyzést feltüntetni! 

• A jelentkezéskor az alábbi adatok megküldése szükséges: 

o Név 

o Születési dátum és hely 

o Anyja neve 

o Telefonszám 

o E-mail cím 

o Sportszervezet 

o Számlázási adatok 

o Amennyiben a jelentkező vagy az őt küldő sportszervezet a részvételi díjról 

előzetesen kér számlát, ezen igényét a penzugy@hunvolley.hu email címen jelezheti. 

• A jelentkezés elfogadásáról – esetleges hiánypótlásról –, illetve elutasításról a jelentkezők e-

mailben kapnak értesítést. 

• A jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben (jelentkezés beküldése + részvételi díj 

befizetése együttesen) történik. 

 

 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 31. 

 

 

 Nagy Kornél 

 Versenyiroda vezető 

 Magyar Röplabda Szövetség 
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