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Magyar Röplabda Szövetség 
Teremröplabda 

Orvosi Szabályzat 
 
A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Orvosi Szabályzatát (a továbbiakban: 
Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. § A Szabályzat hatálya 
 
1. A Szabályzat hatálya kiterjed az MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Bizottságra (a továbbiakban: 

NYÁB), az MRSZ Játékvezetői Testületére (a továbbiakban: JT), az MRSZ Jogi és Fegyelmi 
Bizottságára (a továbbiakban: JFB), az MRSZ válogatott keretorvosára, a versenyrendező 
szervekre, valamint az orvosokra. 

 
2. A Szabályzat hatálya a nyilvántartási kötelezettségen, valamint a Teremröplabda Orvosi Igazolvány 

megadásának, felfüggesztésének, visszavonásának szabályain kívül nem terjed ki a 
sportszervezetek és az orvosok egymás közötti viszonyára. 

 
2. § Teremröplabda Orvosi Igazolvány 

 
1. Az 3 jegyű sorszámmal ellátott Teremröplabda Orvosi Igazolvány (a továbbiakban: Igazolvány) (1. 

sz. melléklet) valamennyi röplabda orvosra vonatkozóan egységes, tartalmazza az orvos bizonyos, 
a nyilvántartáshoz szükséges személyi adatait, a képesítései megszerzésének idejét, az esetleges 
felfüggesztéseket vagy eltiltásokat és a szezononkénti engedélyt. 

 
2. Az Igazolvány az orvos kizárólagos tulajdona, amelyet ő maga kezel. 
 
3. Az Igazolvány és a másolatok (elvesztés, csere esetén) kiállításának, felfüggesztésének, illetve 

visszavonásának joga kizárólag a NYÁB-ot illeti meg. Az ezzel való visszaélés az Igazolvány 
azonnali visszavonását eredményezi. 

 
4. Az Igazolvány visszavonásig érvényes. 
 
5. A szezononkénti engedély kiadásának joga kizárólag a NYÁB-ot illeti meg. Az ezzel való visszaélés 

az Igazolvány azonnali visszavonását eredményezi. 
 
6. A Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB), Európai Röplabda Konföderáció (CEV) és a Közép-

Európai Regionális Röplabda Szövetség (MEVZA) által rendezett teremröplabda versenyeken, 
amelyek Magyarországon kerülnek lebonyolításra, és a Magyar Röplabda Szövetség által rendezett 
teremröplabda versenyeken, illetve ahol az orvost a Magyar Röplabda Szövetség biztosítja a 
mérkőzéseken orvosi tevékenységet csak az a személy végezhet, aki rendelkezik Teremröplabda 
Orvosi Igazolvánnyal és az adott szezonra vonatkozó engedéllyel. Fentiek alól kivételt képeznek az 
adott mérkőzés orvosi ügyeletét ellátó egészségügyi személyek, abban az esetben ha olyan sérülés 
következik be, amely beavatkozást igényel, azonban ezek a személyek a jegyzőkönyvben egyik 
csapat orvosaként sem szerepelhetnek. 

 
3. § A nyilvántartás rendszere 

 
1. Az orvosokat a NYÁB veszi nyilvántartásba, és végzi el a nyilvántartással összefüggő feladatokat. 
 

4. § Az Igazolvány kiállítása (Az orvos nyilvántartásba vétele) 
 
1. Az orvos nyilvántartásba vétele az orvos írásbeli kérelmére történik. 
 
2. A nyilvántartásba vétel kérelmezéséhez az MRSZ által rendszeresített Orvos Nyilvántartó lapot (2. 

sz. melléklet), egy példányban kell kitölteni. A kérelmet az Orvos Nyilvántartó lapon a 
nyilvántartásba vételt kérelmező személynek kell benyújtania egy példányban a NYÁB-hoz, és 
egyidejűleg igazolni kell az eljárási díj befizetését, valamint csatolni kell 2db három hónapnál nem 
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régebbi igazolványképet és a képesítéseit igazoló oklevelek/bizonyítványok fénymásolatát, illetve – 
amennyiben szükséges – egyéb dokumentumokat. 

 
3. A benyújtott Orvos Nyilvántartó lapnak tartalmaznia kell: 

 Az orvos személyi adatait, aláírását, valamint a kiállítás keltét, 
 
4. Amennyiben az Orvos Nyilvántartó lapot hiányosan töltötték ki, azt hiánypótlására a NYÁB a kiállító 

személynek – határidő kitűzése mellett – visszaadja (visszaküldi). 
 
5. A nyilvántartásba vételi kérelemről a NYÁB-nak 8 naptári napon belül határoznia kell. 
 
6. Az orvos nyilvántartásba vételét meg kell tagadni, ha: 
 

 a kérelmezőt teremröplabda sportágban már nyilvántartásba vették, mint orvost, 

 az eljárási díj befizetését a kérelmező nem vagy nem megfelelően igazolta, 

 a szükséges fényképeket nem vagy nem a Szabályzat által meghatározott minőségben, 
mennyiségben csatolta, 

 a szükséges képesítéseket igazoló oklevelek/bizonyítványok fénymásolatát nem csatolta 

 a szükséges egyéb dokumentumokat nem csatolta 

 az Orvos Nyilvántartó lap hiánypótlását nem, vagy csak határidőn túl végezte el a kérelmező. 

 az MRSZ válogatott keretorvosa a csatolt képesítéseket igazoló oklevelek/bizonyítványok 
alapján szakmailag nem tartja indokoltnak az Igazolvány kiadását. 

 
7. A nyilvántartásba vétel során az Orvos Nyilvántartó lapra a NYÁB rávezeti: 
 

 az Igazolvány sorszámát és a nyilvántartásba vétel időpontját, 

 1db fényképet, 

 a NYÁB hivatalos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. 
 
8. A nyilvántartásba vétel során az Igazolványra a NYÁB rávezeti: 
 

 a kérelmező személyi adatait (vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési dátumát, 
anyja nevét), 

 1db fényképet, 

 az Igazolvány sorszámát, 

 a NYÁB bélyegzőjének lenyomatát, 

 az Igazolvány kiállításának dátumát, 

 a szakképesítéseket igazoló oklevelek/bizonyítványok számát és kiállításuk dátumát. 
 

5. § Az Igazolvány másolatának kiállítása 
 
1. Az Igazolvány másolatának kiállítása az orvos kérelmére történik (amennyiben az Igazolvány betelt, 

megrongálódott vagy az orvos elvesztette). 
 
2. A kérelmet a másolat kiállítását kérelmező személynek kell benyújtania a NYÁB-hoz, és egyidejűleg 

igazolni kell az eljárási díj befizetését, valamint csatolni kell 2db három hónapnál nem régebbi 
igazolványképet. 

 
3. A másolat kiállításáról a NYÁB-nak 8 naptári napon belül határoznia kell. 
 
4. A másolat kiállítását meg kell tagadni, ha: 
 

 a kérelmező már rendelkezett Igazolvánnyal, de azt előzőleg már véglegesen visszavonta az 
MRSZ, 

 az eljárási díj befizetését a kérelmező nem vagy nem megfelelően igazolta, 

 a szükséges fényképeket nem vagy nem a Szabályzat által meghatározott minőségben, 
mennyiségben csatolta. 
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5. A másolat kiadása során az Orvos Nyilvántartó lapra a NYÁB rávezeti 
 

 a másolat kiadásának dátumát, 

 1db fényképet. 
 
9. A másolat kiadása során az Igazolványra a NYÁB rávezeti: 
 

 a kérelmező személyi adatait (vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési dátumát, 
anyja nevét), 

 1db fényképet, 

 egy nagy „M” betűt majd az Igazolvány sorszámát, 

 a NYÁB bélyegzőjének lenyomatát, 

 az Igazolvány másolata kiállításának dátumát, 

 a szakképesítéseket igazoló oklevelek/bizonyítványok számát és kiállításuk dátumát, 

 az utolsó szezononkénti engedélyt (amennyiben volt). 
 

6. § Az Igazolvány felfüggesztése 
 

1. Az Igazolvány felfüggesztése az MRSZ válogatott keretorvosa vagy a JFB javaslatára történik. 
 
2. Az Igazolvány felfüggesztése lehet: 
 

 határozott idejű, 

 határozatlan idejű. 
 
3. Az Igazolvány felfüggesztéséről írásban értesíteni kell az érintett orvost valamint a JT-t és fel kell 

szólítani, hogy Igazolványát haladéktalanul juttassa el a NYÁB-hoz. 
 
4. Az Igazolvány felfüggesztése során az Igazolványra a NYÁB rávezeti: 
 

 a felfüggesztés időtartamát, 

 a NYÁB hivatalos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. 
 
5. Az Igazolvány felfüggesztése során az Orvos Nyilvántartó lapra a NYÁB rávezeti: 
 

 a felfüggesztés időtartamát. 
 

7. § Az Igazolvány visszavonása 
 

1. Az Igazolvány visszavonása az MRSZ válogatott keretorvosa vagy a JFB javaslatára történik. 
 
2. Az Igazolvány visszavonása lehet: 
 

 ideiglenes, 

 végleges. 
 
3. Az Igazolvány visszavonásáról írásban értesíteni kell az érintett orvost valamint a JT-t és fel kell 

szólítani, hogy Engedélyét haladéktalanul juttassa el a NYÁB-hoz. 
 
4. Az Igazolvány visszavonása során az Igazolványra a NYÁB rávezeti: 
 

 a visszavonás típusát, 

 a NYÁB hivatalos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. 
 
5. Amennyiben az Igazolvány végleges visszavonására kerül sor, a NYÁB az Igazolványt az Orvos 

Nyilvántartó laphoz iktatja. 
 
6. Az Igazolvány felfüggesztése során az Orvos Nyilvántartó lapra a NYÁB rávezeti: 
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 a visszavonás típusát. 
 

8. § A szezononkénti engedély kiadása 
 
1. A szezononkénti engedély kiadása az orvos kérelmére történik. 
 
2. A szezononkénti engedély kiadásának kérelmezéséhez az MRSZ által rendszeresített 

Szezononkénti engedély kérő lapot (3. sz. melléklet), egy példányban kell kitölteni. A kérelmet a 
szezononkénti engedélyt kérelmező személynek kell benyújtania a NYÁB-hoz, és egyidejűleg 
igazolni kell a regisztrációs díj befizetését, valamint csatolni a Teremröplabda Orvosi Igazolvány-t. 

 
3. A benyújtott Szezononkénti engedély kérő lapnak tartalmaznia kell: 
 

 az orvos személyi adatait, elérhetőségeit, aláírását, valamint a kiállítás keltét, 

 a Teremröplabda Orvosi Igazolvány számát, 

 a kért Szezononkénti engedély típusát. 
 
4. Amennyiben a Szezononkénti engedély kérő lapot hiányosan töltötték ki, azt hiánypótlására a NYÁB 

a kiállító személynek – határidő kitűzése mellett – visszaadja (visszaküldi). 
 
5. A szezononkénti engedély iránti kérelemről a NYÁB-nak 8 naptári napon belül határoznia kell. 
 
6. A szezononkénti engedély kiadását meg kell tagadni, ha: 
 

 a kérelmező már rendelkezett Igazolvánnyal, de azt előzőleg már véglegesen visszavonta a 
NYÁB, 

 a kérelmező teremröplabda sportágban már rendelkezik az adott szezonra engedéllyel, 

 az regisztrációs díj befizetését a kérelmező nem vagy nem megfelelően igazolta, 
 
7. A szezononkénti engedély kiadása során az Igazolványra a NYÁB rávezeti: 
 

 a szezont, 

 a szezononkénti engedély kiadásának dátumát, 

 a NYÁB hivatalos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. 
 

9. § Az eljárási díjak 
 
A jelen Szabályzatban felsorolt eljárási díjakat az MRSZ Elnöksége, vagy Ügyvezetősége évente 

állapítja meg. Amennyiben ez a tárgyév június 30-ig nem történik meg, akkor továbbra is a korábbi 
díjtételek érvényesek, melyeket a díjfizetési táblázat a Versenykiírás tartalmazza. 

 
10. § Záró rendelkezések 

 
1. Aki a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, sportfegyelmi vétséget követ el. 
 
2. Hamis adatszolgáltatás esetén a vétkes orvos 20.000,- Ft+ÁFA büntetést, (sportágfejlesztési 

hozzájárulásként) köteles 8 naptári napon belül az MRSZ számlájára befizetni. Az ismertetett 
büntetés határidőre történő meg nem fizetése esetén a NYÁB az érintett orvos Igazolványát 
mindaddig felfüggeszti, amíg azt az érintett az MRSZ számlájára (igazolható módon) be nem fizeti. 

 
3. Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértéséből adódó vitás kérdésekben első fokon a JFB, 

másodfokon az MRSZ Elnöksége, vagy Ügyvezetősége dönt. 
 
4. Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben hozott elsőfokú bizottsági határozat ellen a 

kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezéssel élni az MRSZ Elnökségéhez, 
vagy Ügyvezetőségéhez. A fellebbezés a felfüggesztésre nézve nem halasztó hatályú. 

 
5. Jelen Szabályzatban nem érintett bármely kérdésben a NYÁB dönt. 
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11. § Hatálybalépés 

 
1. Jelen Szabályzat 2014.09.04-én lép hatályba. A Szabályzatot a hatálybalépése után a 2014-2015. 

évi és ez utáni szezonokra beadott nyilvántartásba vételi, szezononkénti engedély kiadására 
vonatkozó kérelmekre kell alkalmazni. 

 
Mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Teremröplabda Orvosi Igazolvány (NYÁB-19) 
2. sz. melléklet: Orvos Nyilvántartó lap (Teremröplabda) (NYÁB-21) 
3. sz. melléklet: Szezononkénti engedély kérő lap (Teremröplabda) (NYÁB-23) 
 
 
Jelen Szabályzatot az MRSZ Elnöksége 2014.09.04-én jóváhagyta. 
 
 Magyar Röplabda Szövetség 
 Elnöksége 
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6. oldal 

 
 

 
 
 



2. sz. melléklet Orvos Nyilvántartó lap (Teremröplabda) (NYÁB-21) 

7. oldal 
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