A Magyar Vízilabda Szövetség sportági edzőképzést indít 2013 őszén.
A képzés tulajdonosa
Magyar Vizilabda Szövetség
A képzés elnevezése
MVLSZ Vízilabda Edzőképzés, LEN akkreditációval
A képzés jellege
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó, a LEN által
akkreditált, iskolarendszeren kívüli egyéb szakmai oktatás.
A képzés célja
Lehetőséget nyújtani, a vízilabda sport területén korábban már tevékenykedő szakemberek,
volt válogatott sportolók, volt játékosok számára, hogy 2 év alatt szakedzői végzettséget
szerezhessenek sportágukban. A tanfolyamot elvégzők teljes képet kapjanak a vízilabdasport
jelenlegi helyzetéről, a legújabb edzésmódszerekről, tisztában legyenek a legújabb
edzéselméleti és módszertani kutatások eredményeivel. A legfontosabb, hogy munkájukban
alkalmazni tudják a tanfolyamon tanultakat.
Képzési apparátus
A képzést az MVLSZ Képzési és Szakmai igazgatója szervezi és vezeti. Az elméleti képzést a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának felkért tanárai, a vízilabdával
kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzést neves és sikeres magyar edzők, mesteredzők, ill.
speciális területek (pl. szárazföldi edzés) szakértői, tanárai végzik. Félévenként egy-egy
alkalommal neves külföldi vendég előadók tartanak órákat.
Képzési idő
Képzési idő: 4 félév (félévenként 4 hónapon keresztül havi egy alkalommal 8-10 óra elméleti
és gyakorlati előadások)
Képzési idő: 2013. október – 2015. június
Jelentkezési feltételek (három közül egy megléte elegendő)
I. Érettségi bizonyítvány és legalább kétéves edzői gyakorlat (klub által igazolva)
II. Utánpótlás vagy felnőtt válogatottság
III. Játékos múlt és felsőfokú diploma
Költségek
A négy féléves képzés teljes díja: 4 x 120.000,- Ft azaz 480.000,- Ft + ÁFA
Minden félév képzési díját az adott félév első konzultációs napjáig kell befizetni, illetve
lehetőség van két részletben fizetni a tandíjat. Ebben az esetben a tandíj 50 %-át a félév első
konzultációjáig, a második 50 %-át a félév harmadik konzultációjáig kell elutalni.

1. részlet: 60.000,- Ft + ÁFA az első képzési napot megelőző 8 nappal
2. részlet: 60.000,- Ft + ÁFA az első félév harmadik képzési napját megelőző 8 nappal
Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a
képzésben résztvevőt terheli.
Tandíjcsökkentés, tandíjmentesség
A tandíj csökkentésére, vagy a befizetés alóli mentességre nincs lehetőség. A képzésen
résztvevő edzők a következő TAO pályázatban középfokú végzettségű szakemberi besorolást
kapnak, majd az edzőképzés eredményes befejezése a pályázatokban szakedzői kategóriát
ér.
Jelentkezés módja
A képzést az MVLSZ hirdeti meg saját honlapján. A hallgatók a jelentkezésüket elektronikus
úton, a megfelelő Igazolások másolatának csatolásával a megadott határidőig a következő email címre küldhetik: edzokepzes@waterpolo.hu

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30.
Beiratkozás
A jelentkezett hallgatók az első konzultációs napon a Tanulmányi Szabályzat elfogadásával,
egy erre a célra készített nyomtatvány kitöltésével és az első félévi tandíj befizetésével
regisztrálhatják magukat. A beiratkozásról és befizetésről hivatalos elismervényt kapnak.
A felvételnek eleget tevő hallgatók a képzés tejes jogú résztvevőivé válnak, rájuk a
Tanulmányi szabályzat, a képzés helyéül szolgáló intézmény szabályzata vonatkozik.
Beiratkozást követően a képzést szervezőnek nem áll módjában a tandíjat visszafizetni,
kivéve, ha a képzés a szervezők hibájából elmarad, illetve ha a képzés az eredetitől
lényegesen eltér.
Végzettség igazolása
Sikeres befejező vizsgát követően a Magyar Vizilabda Szövetség a hallgató részére
végzettségét igazoló tanúsítványt ad ki.
A szakképzettség tanúsítványban szereplő megnevezése: vízilabda edző
A képzéssel kapcsolatos további információ:
Magyar Vizilabda Szövetség, Edzőképzés
Kásás Zoltán
Telefon: 70/333-0150
E-mail: edzokepzes@waterpolo.hu, kasas@waterpolo.hu

