
Tájékoztatjuk az érdeklődőket és a sportszervezeteket, hogy 

a Magyar Röplabda Szövetség 

DataVolley hivatalos statisztikus – középfokú statisztikus 

tanfolyamot és vizsgát hirdet. 

 

A Magyar Röplabda Szövetség a tanfolyami és vizsga rendszert az alábbiak szerint valósítja meg: 

 

A rendszer indokoltsága: 

• A 2022-2023. évi Versenykiírásokban meghatározott, az Extraligás és NBI-es csapatok 

statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsége 

• A Click&Scout programot használó statisztikusok továbbképzése 

• Az edzők magas szintű szakmai kiszolgálása 

• Média kiszolgálása 

• Átállás a DataVolley programra a 2023-2024. évi szezontól az Extraligában 

 

Az rendszer célja: 

• Statisztikusok számának növelése 

• Statisztikusok középfokú képzése 

• Jelenlegi statisztikusok ismereteinek bővítése 

• Lehetőséget biztosítani a jelölteknek a gyakorlásra és a betanulásra 

• A tanfolyami és továbbképzési rendszer fejlesztése 

• Az edzők megismertetése a statisztikákkal 

 

A továbbiakban 3 szintet határozunk meg a statisztikusi feladatok ellátásában: 

• Click&Scout (alapfokú statisztikus) 

• DataVolley hivatalos statisztikus (középfokú statisztikus) 

• DataVolley csapatstatisztikus (felsőfokú statisztikus) 

 

A 2023-2024-es szezontól az NBI-ben a Click&Scout vagy DataVolley, az Extraligában a 

DataVolley program használata lesz kötelező! A DataVolley programot, mind a DataVolley 

hivatalos statisztikus (középfok), mind a DataVolley csapatstatisztikus (felsőfok) végzetségűek 

kezelhetik a mérkőzéseken hivatalos statisztikusként! 

 

A tanfolyamok a Click&Scout esetében nem, de a DataVolley tanfolyamok esetben egymásra épülnek, 

azaz a DataVolley csapatstatisztikusi tanfolyamra csak az jelentkezhet, akinek megvan a DataVolley 

hivatalos statisztikusi vizsgája. 

Az előző DataVolley tanfolyamon végzetteket DataVolley csapatstatisztikusi végzettségűnek tekintjük. 

 



A tanfolyamot és a vizsgát (elméleti és gyakorlati) térben és időben is különválasztjuk. A szakmai és 

adminisztrációs feladatok megosztása: a tematika kidolgozását, az oktatási segédanyagok 

elkészítését, a tanfolyami előadások és vizsga lebonyolítását, illetve az adminisztrációt és a 

szervezést a Versenyiroda végzi el. 

 

Az Extraligás Férfi és Női csapatoknak erősen ajánlott legalább 1főt beíratni a tanfolyamra, 

melyeket jelentkezési sorrendben fogadunk el. A csapatok által beíratott jelöltek a 

jelentkezésnél előnyt élveznek. 

 

A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei: 

• Számítástechnika készség szintű ismerete; 

• Alapfokú angol nyelvtudás; 

• A teljes betanulás ideje kb. 1-2 évre tehető (önálló intenzív gyakorlással); 

Röplabda játékos és/vagy edzői múlt, illetve Click&Scout program ismerete nem feltétel, de komoly 

előnyt jelent! 

A tanfolyam rendszere az alábbi részekből áll össze: 

 

2022-2023. I. Tanfolyam 

 

Elméleti és gyakorlati előadás (2022.10.19 szerda, Budapest): 

• Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme 

• Cím: 1134 Budapest, Váci út 19. 

• Regisztráció: 1500 – kötelező 

• Elméleti rész áttekintése: 1515 – 2000 – kötelező 

Gyakorlás (2022.10.20-2022.10.25): 

• Helyszín: otthon 

• Cím: otthon 

• A megadott időszakban szabadon választott videófelvételes mérkőzések gyakorló statisztika 

vezetése – ajánlott 

Elméleti és gyakorlati előadás (2022.10.26 szerda, Budapest): 

• Helyszín: Magyar Röplabda Szövetség tárgyalóterme 

• Cím: 1134 Budapest, Váci út 19. 

• Regisztráció: 1500 – kötelező 

• Elméleti rész áttekintése: 1515 – 2000 – kötelező 

Gyakorlás (2022.10.27-2022.11.01): 

• Helyszín: otthon 

• Cím: otthon 

• A megadott időszakban szabadon választott videófelvételes mérkőzések gyakorló statisztika 

vezetése – ajánlott 

 



Elméleti előadás és gyakorlat (2022.11.02 szerda, Budapest): 

• Helyszín: UTE RÖPLABDA CSARNOK 

• Cím: 1046 Budapest, Szilágyi utca 30. 

• 1600 Regisztráció – kötelező 

• 1615 Konzultáció: konzultáció a „gyakorlómérkőzés” előtt az előadókkal – kötelező 

• 1800 Gyakorlómérkőzés: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőtt Női Magyar Kupa 

mérkőzés: 1685. számú mérkőzés UTE – MÁV ELŐRE SC-ST. Solar 1900) – kötelező 

Gyakorlás (2022.11.03-2022.11.18): 

• Helyszín: mérkőzések helyszíne vagy otthon 

• Cím: mérkőzések helyszínének címe vagy otthon 

• A megadott időszakban szabadon választott élő vagy videófelvételes mérkőzések gyakorló 

statisztika vezetése – ajánlott 

Elméleti előadás és gyakorlat (2022.11.19 szombat, Budaörs): 

• Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok 

• Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162. 

• 1600 Regisztráció – kötelező 

• 1615 Konzultáció: konzultáció a „gyakorlómérkőzés” előtt az előadókkal – kötelező 

• 1800 Gyakorlómérkőzés: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőtt Női NBI mérkőzés: 

176. számú mérkőzés Budaörsi DSE-EMERICUS – BVSC-Zugló 1900) – kötelező 

Gyakorlás (2022.11.20-2022.11.25): 

• Helyszín: mérkőzések helyszíne vagy otthon 

• Cím: mérkőzések helyszínének címe vagy otthon 

• A megadott időszakban szabadon választott élő vagy videófelvételes mérkőzések gyakorló 

statisztika vezetése – ajánlott 

Elméleti előadás és gyakorlat (2022.11.26 szombat, Budaörs): 

• Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok 

• Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162. 

• 1600 Regisztráció – kötelező 

• 1615 Konzultáció: konzultáció a „gyakorlómérkőzés” előtt az előadókkal – kötelező 

• 1800 Gyakorlómérkőzés: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőtt Női Extraliga 

mérkőzés: 121. számú mérkőzés MTK Budapest – UTE 1900) – kötelező 

Gyakorlás (2022.11.27-2022.12.01): 

• Helyszín: mérkőzések helyszíne vagy otthon 

• Cím: mérkőzések helyszínének címe vagy otthon 

• A megadott időszakban szabadon választott élő vagy videófelvételes mérkőzések gyakorló 

statisztika vezetése – ajánlott 

 

 

 



Elméleti előadás és gyakorlat (2022.12.02 péntek, Budaörs): 

• Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok 

• Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162. 

• 1415 Regisztráció – kötelező 

• 1430 Konzultáció: konzultáció a „gyakorlómérkőzés” előtt az előadókkal – kötelező 

• 1615 Gyakorlómérkőzés: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőtt Női Extraliga 

mérkőzés: 124. számú mérkőzés MTK Budapest – FATUM-Nyíregyháza 1715) – kötelező 

Gyakorlat (2022.12.03-2022.12.16): 

• Helyszín: mérkőzések helyszíne vagy otthon 

• Cím: mérkőzések helyszínének címe vagy otthon 

• A megadott időszakban 2 mérkőzés élőben vagy videóról történő elemzése, a match report és 

statisztikusi fájl megküldése a vizsgáig – kötelező 

Vizsga (2022.12.17 szombat, Budapest) 

• Helyszín: Pénzügyőr Sportcsarnok 

• Cím: 1103 Budapest, Kőér utca 2/B. 

• 1500 Regisztráció – kötelező 

• 1515 Konzultáció: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a vizsgáztatókkal – kötelező 

• 1600 Teszt: statisztikus tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése – kötelező 

• 1700 Vizsga: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőtt Férfi Extraliga mérkőzés: 46. 

számú mérkőzés PÉNZÜGYŐR SE – Fino Kaposvár 1800) – kötelező 

 

Az időpontok, a mérkőzések esetleges módosításának függvényében változhatnak! 

A sikeres vizsga feltételei: 

• A tanfolyami és vizsgadíj határidőre történő befizetése (ellenkező esetben törlésre kerül a 

jelentkező); 

• Részvétel a tanfolyam valamennyi kötelező elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a 

jelentkező); 

• A megadott Gyakorlati időszakban 2 szabadon választott mérkőzés gyakorló elemzése és a 

gyakorló elemzések (match reportok és statisztikusi fájlok) határidőre történő leadása 

(ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező); 

• Részvétel a gyakorlati konzultáción és a gyakorló mérkőzés statisztika megírása és leadása 

az előadónak (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező); 

• Részvétel a vizsga valamennyi elemén (ellenkező esetben törlésre kerül a jelentkező); 

• A statisztikus tevékenységével kapcsolatos vizsgakérdések legalább 80%-os sikerrel történő 

megválaszolása; 

• Vizsgastatisztika eredményes megírása és leadása a vizsgáztatónak (ellenkező esetben 

törlésre kerül a jelentkező); 

• „Megfelelt” minősítés megszerzése; 

• Amennyiben egy jelentkező nem szerzi meg a „Megfelelt” minősítést, a pótvizsga felkészítő 

tanfolyamon és a pótvizsgán – a részvételi díj befizetése mellett – részt vehet. 



A Pótvizsga rendszere az alábbi részekből áll össze: 

 

2022-2023. I. Pótvizsga felkészítő tanfolyam és pótvizsga 

 

Elméleti előadás és gyakorlat (2023.01.21 szombat, Budaörs): 

• Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok 

• Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162. 

• 1600 Regisztráció – kötelező 

• 1615 Konzultáció: konzultáció a „gyakorlómérkőzés” előtt az előadókkal – kötelező 

• 1800 Gyakorlómérkőzés: 1 élő mérkőzés statisztikájának vezetése (Felnőtt Női Extraliga 

mérkőzés: 131. számú mérkőzés MTK Budapest – Szent Benedek RA 1900) – kötelező 

Gyakorlás (2023.01.22-2023.02.03): 

• Helyszín: mérkőzések helyszíne vagy otthon 

• Cím: mérkőzések helyszínének címe vagy otthon 

• A megadott időszakban szabadon választott élő vagy videófelvételes mérkőzések gyakorló 

statisztika vezetése – ajánlott 

Pótvizsga (2023.02.04 - 2023.02.05*, Budaörs): 

• Helyszín: Illyés-Aramis Sportcsarnok 

• Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 162. 

• 3 órával a mérkőzés előtt: Regisztráció – kötelező 

• 2 óra 45 perccel a mérkőzés előtt: Konzultáció: konzultáció a „vizsgamérkőzés” előtt a 

vizsgáztatókkal – kötelező 

• 2 órával a mérkőzés előtt: Teszt: statisztikus tevékenységével kapcsolatos teszt kitöltése – 

kötelező 

• 1 órával a mérkőzés előtt: Vizsga: 1 élő mérkőzés statisztika vezetése – kötelező 

*Az időpontok és vizsgamérkőzés később kerül meghatározásra! 

 

A tanfolyam és vizsga eszközigénye: 

(melyet minden jelentkezőnek az előadásokra és a vizsgára magának kell biztosítania) 

• Megfelelő teljesítményű laptop (személyenként 1db) – tablet nem megfelelő; 

• Telepített DataVolley program a laptopon (licencelt Lite vagy Professional teljes verzió, 

javasolt a Professional verzió); 

• A DataVolley szoftver Trial verzióját ingyenesen letölteni, illetve a teljes verziót (Lite 299€, 

Professional 799€) megvásárolni innen lehet: 

https://www.dataproject.com/Products/GLOBAL/en/Volleyball/DataVolley4 

 

 

 

 

 

https://www.dataproject.com/Products/GLOBAL/en/Volleyball/DataVolley4


Díjak: 

• A tanfolyam és vizsga díja: 100.000.-Ft+ÁFA/fő (bruttó 127.000.-Ft/fő), az MRSZ számlájára 

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

Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „DataVolley Tanfolyam 2022-2023. I. 

tanfolyami díj” megjegyzést feltüntetni! 

• Pótvizsga felkészítési és pótvizsga díja: 30.000.-Ft+ÁFA/fő (bruttó 38.100.-Ft/fő), az MRSZ 

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

A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező nevét és a „DataVolley Tanfolyam 2022-2023. 

I. pótvizsga díj” megjegyzést feltüntetni! 

 

Egyebek: 

• A tanfolyamon való részvétel azok számára kötelező, akik NEM RENDELKEZNEK az MRSZ 

által kiadott DataVolley Statisztikusi Engedéllyel és szeretnének ilyet kiváltani; 

• A tanfolyamon való részvétel azok számára IS kötelező, akik RENDELKEZNEK az MRSZ 

által kiadott Ideiglenes DataVolley Statisztikusi Engedéllyel és statisztikusként szeretnének 

működni! 

• A tanfolyamot és a vizsgát legalább 10fő jelentkezése esetén tartjuk meg, de 15főnél 

több jelentkezést nem fogadunk el; 

• A pótvizsga felkészítő tanfolyamot és pótvizsgát a jelentkezők számára való tekintet 

nélkül megtartjuk! 

• A pótvizsga felkészítő tanfolyamon és pótvizsgán maximum 15fő vehet részt! 

• További tanfolyamot az érdeklődés függvényében hirdet az MRSZ; 

• A tanfolyamon és vizsgán kizárólag előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni; 

• A DataVolley Tanfolyam szakmai anyagát elektronikus úton kapják meg a jelentkezők. Az 

anyag előzetes áttekintése feltétlenül ajánlott! 

 

Jelentkezés: 

• Jelentkezési határidő: 2022.10.13 (csütörtök); 

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

beérkezési határidő 2022.10.13 (csütörtök); 

• A jelentkezéssel egyidejűleg a tanfolyami és vizsgadíjat az MRSZ számlájára átutalással kell 

megfizetni, határidő 2022.10.13 (csütörtök). A Közlemény rovatba kérjük a jelentkező 

nevét és a „DataVolley Tanfolyam 2022-2023. I. tanfolyami díj” megjegyzést feltüntetni! 

• A jelentkezéskor kérjük az alábbi adatokat megadni: 

o Név 

o Születési hely és dátum 

o Anyja neve 

o Mobiltelefonszám 

o E-mail cím 

o Küldő sportszervezet neve vagy egyéni jelentkezés 

mailto:tanfolyamok@hunvolley.hu


o Számlázási adatok 

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

mailben kapnak értesítést. 

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

befizetése együttesen) történik, de előnyt élveznek a Férfi és Női Extraligás csapatok által 

küldött jelentkezők. 

 

Statisztikusi Igazolvánnyal és Szezononkénti Engedéllyel kapcsolatos adminisztráció: 

• A statisztikusok nyilvántartásba vételét és a szezononkénti Engedély kiadását a Nyilvántartási 

Iroda végzi. 

 

Budapest, 2022. október 5. 

 

 

 

 

 Nagy Kornél 

 Versenyiroda vezető 

 Magyar Röplabda Szövetség  

 


