
Kitöltési útmutató a Versenyzési Engedély kérő lap 
(Teremröplabda) 

VB-03 (2015.08.03) formanyomtatványhoz 
 

Kérjük, olvassa el figyelmesen! 
 

Amennyiben a VB-03 sorai nem elegendőek, több nyomtatvány is felhasználható! 
 
Szezon: 
 
Azt a bajnoki szezont kell beírni, amelyben a sportszervezet a Versenyzési Engedélyeket kéri. 
(pl.: 2007/2008) 
 
Nem: 
Férfi vagy Nő 
(Csak egy kategória jelölhető meg!) 
 
Azoknak a játékosoknak a nemét kell beírni, akiknek a Versenyzési Engedélyt a sportszervezet kéri. 
Amennyiben a sportszervezetnek vagy a szakosztálynak férfi és női csapatai is vannak, két külön 
Versenyzési Engedély kérő lapot kell kitölteni, egyiket a férfi, másikat a női játékosokra vonatkozóan. 
(pl.: Nő) 
 
Bajnokság: 
NBI vagy NBII vagy Egyéb (UP, MK, stb.) 
(Csak egy kategória jelölhető meg!) 
 
Azt a bajnoki osztályt kell megjelölni, amelybe a sportszervezet a Versenyzési Engedélyeket kéri. 
Amennyiben nem az NBI vagy NBII bajnoki osztályba kéri a Versenyzési Engedélyeket, az Egyéb 
kategóriát kell megjelölni. 
(Példák: A sportszervezet az NBII osztályba, illetve a Magyar Kupába és a Junior Kupába kéri a 
Versenyzési Engedélyeket, az NBII kategóriát kell megjelölni. Ha a sportszervezet csak a Magyar 
Kupába kéri a Versenyzési Engedélyeket, akkor az Egyéb kategóriát kell megjelölni. Ha a 
sportszervezet már kért Versenyzési Engedélyeket az NBI osztályba vagy az NBII osztályba és 
valamelyik Kupába kéri a Versenyzési Engedélyeket a bajnoki osztályának megfelelő kategóriát – NBI 
vagy NBII – kell megjelölni) 
(pl.: NBI) 
 
Korosztály: 
(Csak egy korosztály írható be!) 
 
Azt a korosztályt kell megjelölni, amelyben a felsorolt játékosokat a sportszervezet szerepeltetni 
akarja. 
(pl.: Felnőtt) 
 
Sportszervezet bíróság által bejegyzett neve: 
 
A Versenyzési Engedélyeket kérő sportszervezet bíróság által bejegyzett nevét kell beírni, 
rövidítéseket NEM alkalmazva. 
(pl.: Sohasemvolt Sportegyesület) 
 
Játékosok 
 
Vezetéknév: 
 
A játékosok vezetéknevét kell beírni. 
(pl.: Sósbarlangi) 
Keresztnév: 
 
A játékosok keresztnevét kell beírni. 



(pl.: Katalin) 
 
Születési dátum (év/hó/nap): 
 
A játékosok születési dátumát kell beírni. 
(pl.: 1984.01.01) 
 
TR Ig. szám: 
 
A játékosok Teremröplabda Sportolói Igazolványának számát kell beírni. 
(pl.: 12345) 
 
Státusz: 
A (Amatőr szerződés nélkül) vagy AS (Amatőr sportszerződéssel) vagy H (Hivatásos) 
(Csak egy kategória jelölhető meg!) 
 
A játékosok státuszát kell beírni a jogszabályok alapján. 
(pl.: AS) 
 
Szerződés időtartama: 
(Kitöltése csak sportszerződéssel rendelkező játékosok esetén kötelező!) 
 
Az amatőr szerződés vagy hivatásos sportszerződés kezdő dátumát, illetve befejező dátumát kell 
beírni. 
(pl.: 2005.08.01-2006.05.31) 
 
Sportoló aláírása: 
 
A Versenyzési Engedélyt kérő sportoló aláírása. Az itt használt aláírásnak kell a Nyilvántartó lapon 
szerepelnie. 
 
Hitelesítés 
 
Kelt: 
 
A nyomtatvány kitöltésének helyét és idejét kell beírni. 
(pl.: Budapest, 2007.08.12) 
 
P.H.: 
 
A Versenyzési Engedélyeket kérő sportszervezet hivatalos bélyegzőjével kell lepecsételni. 
 
Hivatalos képviselő aláírása: 
 
A Versenyzési Engedélyeket kérő sportszervezet hivatalos képviselőjének aláírása. Az itt használt 
aláírásnak kell a VB-01 számú nyomtatványon szerepelnie. 
 
MRSZ kapcsolattartó aláírása: 
 
A Versenyzési Engedélyeket kérő sportszervezet MRSZ kapcsolattartójának aláírása. Az itt használt 
aláírásnak kell a VB-01 számú nyomtatványon szerepelnie. 
 



 


