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A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Nyilvántartási és Átigazolási 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 Versenybizottságára (a továbbiakban: VB), az MRSZ Strand-, és Szabadidő 
Röplabda Bizottságára (a továbbiakban: SSZRB), az MRSZ Fogyatékkal Élők Röplabda 
Bizottságára (a továbbiakban: FÉRB), az MRSZ Etikai és Fegyelmi Bizottságára (a továbbiakban: 
EFB), az MRSZ területi szövetségeire, az MRSZ tag sportszervezeteire, valamint ezek 
játékosaira. 

 
2. A Szabályzat hatálya a nyilvántartási kötelezettségen, az átigazolások átvezetésén, valamint a 

Sportolói Igazolvány megadásának, felfüggesztésének, visszavonásának szabályain, valamint a 
versenyzési engedéllyel kapcsolatos szabályokon kívül nem terjed ki a sportszervezetek és a 
játékosok egymás közötti viszonyára. 

 
2. § Értelmező rendelkezések 

 
Jelen Szabályzat alkalmazásában: 
 
1. Nyilvántartási és átigazolási szervezet: az MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Bizottsága. 
 
2. Sportszervezet: a sportegyesület és a sportvállalkozás. 
 
3. Sportegyesület: a 2004. évi I. törvény, az Et. (1989. évi II. törvény) és a Ptk. (1959. évi IV. törvény) 

alapján működő egyesület. 
 
4. Sportvállalkozás: a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény szerint működő 

korlátolt felelősségű társaság, valamint a Ptk. szerint működő közhasznú társaság, amelyek 
keretében sporttevékenységet folytatnak és tevékenységi körükben fő tevékenységként a 
sporttevékenységet megjelölték. 

 
5. Egyesületi tag: aki valamely egyesülettel tagsági viszonyt létesít. (A vonatkozó szabályok szerint 

az egyesület tagja lesz.) 
 
6. Liga: A MRSZ Alapszabálya szerint létrehozott és működő társadalmi szervezeti egység. 
 
7. Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. A sporttevékenység során a 

sportoló köteles annak a sportszervezetnek, sportszövetségnek az érdekeit is figyelembe venni, 
amellyel tagsági, illetve szerződéses viszonyban áll, valamint amelyik a nemzeti válogatott keretbe 
meghívta. Jelen szabályzat értelmezésében sportoló az a személy, aki valamely 
sportszervezetben nyilvántartott, Versenyzési Engedéllyel rendelkező, sporttevékenységet végző 
(versenyszerűen röplabdázó) természetes személy. Jelen Szabályzat alkalmazása szempontjából 
a sportoló vagy amatőr sportszerződéssel rendelkező sportoló, vagy amatőr, nem szerződéses 
sportoló, illetve hivatásos sportoló lehet. 

 
8. Szabadidős sportoló: az a természetes személy, aki szabadideje eltöltéseként nem szervezett 

formában végez sporttevékenységet, illetve aki a szervezett formában folytatott 
sporttevékenysége során nem vesz részt engedélyezett, vagy szervezett versenyeken. 

 
9. Versenyszerű sportoló: az a természetes személy, aki amatőr sportolóként vagy hivatásos 

sportolóként szakszövetség, illetve sportszövetség által kiírt, engedélyezett, vagy szervezett 
versenyen vesz részt. A nemzeti válogatott keret tagja minden esetben versenyszerű sportolónak 
minősül. 
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10. Sportszerződés: az amatőr sportoló és a sportszervezet között létrejött szerződés, amely 
tartalmazza a sportoló részére nyújtandó támogatás formáit, valamint a sportoló 
sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködési kötelezettségének részletes feltételeit. A 
sportszerződés érvényesen csak határozott időre, legfeljebb 1 évre köthető, azonban 
érvényessége meghosszabbítható. 

 
11. Amatőr szerződéses sportoló: aki érvényes sportszerződéssel rendelkezik, melyben vállalja, hogy 

röplabdajátékosként meghatározott időtartamra szerződik a sportszervezethez. 
 
12. Amatőr nem szerződéses sportoló: aki a röplabdázást nem jelen szabályzat 2. § (11) pontjában 

meghatározottak alapján folytatja és nem hivatásos sportoló. 
 
13. Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat 

sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. 
 
14. Nyilvántartásba vétel: a sportoló személyi adatainak és sportszervezeti hovatartozásának, az 

MRSZ és a területi szövetségek nyilvántartásában való szerepeltetése. 
 
15. Átigazolás: a sportoló sportszervezet váltásának nyilvántartásba vétele és a Sportolói 

Igazolványba való bejegyzése. 
 
16. Sportolói Igazolvány: a nyilvántartásba vétel alkalmából kiállított igazolvány. 
 
17. Versenyengedély (Versenyzési Engedély): A versenyzőnek a sportszövetség által kiállított, e 

törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben, illetve versenyeken 
való részvételre jogosító engedélye (hivatalos okirata). A teremröplabda sportágban egy 
versenyzőnek csak egy Versenyzési Engedélye lehet. Ha a Versenyzési Engedély kiadásának 
nem voltak meg a jogszabályi, valamint a jelen szabályzatban foglalt feltételei, a Versenyzési 
Engedélyt az MRSZ illetékes bizottsága visszavonja. A hivatásos sportolónak hivatásos sportolói 
Versenyzési Engedéllyel kell rendelkeznie. A Versenyzési Engedélyt a sportszövetség a hivatásos 
sportoló kérelmére adja ki. A sportoló hivatásos sportolói munkaszerződést sportszervezettel csak 
hivatásos Versenyzési Engedély birtokában köthet. 

 
18. Kettős játékjogosultság, játékengedély: Az NB I Liga Bajnokságban szereplő sportszervezet 

utánpótláskorú játékosa az NB II-es Liga Bajnokságban szereplő sportszervezettel kötött írásos 
megállapodás alapján mindkét sportszervezet csapatában játszhat. 

 
19. Versenyrendszer: a sportág nemzetközi szakszövetsége és a sportági országos szakszövetség 

által meghatározott szabályok szerint a szakszövetség által szervezendő, sportteljesítményt mérő 
erőpróba. A bajnokság versenyrendszernek minősül. A versenyrendszer hivatásos, amatőr és 
vegyes (nyílt) rendszerű lehet. 

 
20. Versenyszabályzat (Versenykiírás): a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és 

az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe 
foglalt összessége, amely a versenyrendszerben résztvevő sportolók, sportszervezetek, 
sportszakemberek általános és sportági kötelezettségein kívül teljes körűen tartalmazza a 
versenyrendszert működtető szakszövetség eljárásainak szabályait is. 

 
21. Játékjog: személyhez kötött vagyoni értékű jog, amely a hivatásos sportoló sporttevékenységéhez 

fűződik és fizikai, szellemi képességeinek összességét testesíti meg. (A játékjog rendelkezési 
jogának hivatásos sportoló általi átruházása igazolásnak, a sportszervezet általi átruházása 
átigazolásnak minősül.) 

 
22. Eljárási díj: a nyilvántartásba vételért, az átigazolásért, a Versenyzési Engedély kiadásáért, 

valamint az elveszett, megrongálódott Sportolói Igazolvány, Versenyzési Engedély másolatáért az 
MRSZ-nek, illetve a területi szövetségnek fizetett összeg. 

 
23. Nyilvántartó lap: a játékos személyi adatait, sportszervezeti hovatartozását, átigazolásait, a rá 

vonatkozó fegyelmi határozatokat tartalmazó nyomtatvány. 
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24. Átigazoló lap: a játékos átigazolását kérő nyomtatvány. 
 
25. Kettős aláírás: kettő, vagy több átigazolási kérelem aláírása, az aláírást követő 30 naptári napon 

belül. 
 
26. Az utánpótlás korú sportoló: minden 21. életévét be nem töltött röplabdázó. 
 
27. Nevelő sportszervezet: az a sportszervezet, amelyben az utánpótláskorú sportoló megszakítás 

nélkül, legalább 3 bajnoki szezonban le volt igazolva. 
 
28. Nevelési költségtérítés: sportszerződéssel rendelkező, vagy tagsági jogviszony alapján sportoló 

amatőr sportoló átigazolásakor az átadó sportszervezet által az Stv. 7. §. (1) bekezdése alapján, 
sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló átigazolásakor az átadó sportszervezet által 
az Stv. 7. §. (3) bekezdése alapján igényelhető, az Stv. 7. §. (2) bekezdése alapján az MRSZ által 
a 12. § 2. számú pontjában meghatározott összeg, amely az amatőr sportoló kinevelésének 
ellenértéke, és az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

 
29. Hamis adatszolgáltatás: a nyilvántartásba vétel, az átigazolás, valamint a Versenyzési Engedély 

kiadása során nem a valóságnak megfelelő adatok szolgáltatása. 
 
30. Rendkívüli eljárási díj: a 8 naptári napon belüli, sürgősségi ügyintézés kérelme esetén fizetendő 

összeg. 
 
31. Sporttevékenység: sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő 

eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség 
megtartását, fejlesztését szolgálja. 

 
32. Kölcsönadás:  

a. amatőr sportoló ideiglenes átigazolása az átadó sportszervezettől az átvevő 
sportszervezethez, mely alapján az átvevő sportszervezet a sportoló játékjogának 
használatát a kölcsönszerződés időtartamára ideiglenesen megszerzi,  

b. hivatásos sportoló játékjoga használati jogának ideiglenes átadása, mely alapján az 
átadó sportszervezet a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás címén a játékjog 
használati jogát átruházza az átvevő sportszervezetre (amely a sportoló 
munkaszerződését, vagy megbízási szerződését nem érinti), 
 

erre vonatkozó határozott időre szóló szerződés alapján, azzal, hogy a kölcsönadásra irányuló 
szerződés megszűnésével a játékjogosultság, illetve a játékjog használati jogosultsága az átadó 
sportszervezetre automatikusan, költségtérítés fizetése nélkül visszaszáll. 

 
3. § Sportolói igazolvány 

 
1. A maximum 5 jegyű sorszámmal ellátott Sportolói Igazolvány (a továbbiakban: Igazolvány) (1/1., 

1/2., 1/3. sz. mellékletek) valamennyi röplabdázóra vonatkozóan egységes, tartalmazza a sportoló 
bizonyos, a nyilvántartáshoz szükséges személyi adatait, státuszát, doppingvizsgálatra vonatkozó 
adatokat, a leigazolással és az átigazolásokkal kapcsolatos adatokat, valamint a sportorvosi 
engedélyeket és Versenyzési Engedélyeket. 

 
2. Az Igazolvány a röplabdázó kizárólagos tulajdona, amelyet ő maga vagy a sportszervezete kezel. 

Amennyiben a sportoló Igazolványát a sportszervezete kezeli, a sportoló írásbeli kérésére a 
sportszervezete köteles azt részére 8 naptári napon belül átadni vagy postai úton megküldeni. Az 
Igazolvány kiadásának – a sportoló igazolt írásbeli kérelme ellenére történt – elmulasztása esetén 
a NYÁB köteles igazolványmásolatot kiállítani. Ennek költségét a mulasztó sportszervezet köteles 
megtéríteni. 

 
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 és sportfegyelmi eljárás megindítását eredményezi. 
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4. Az Igazolvány érvényessége 18 év alatti sportoló esetén az adott sportágnak megfelelő 5 bajnoki 
év, 18 év feletti sportoló esetén az adott sportágnak megfelelő 10 bajnoki év. Az érvényesség 
számításánál az Igazolvány kiállításakor betöltött – napra pontos – születési dátum a mérvadó. 

 
5. A Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB), Európai Röplabda Konföderáció (CEV) és a Közép-

Európai Regionális Röplabda Szövetség (MEVZA) által rendezett teremröplabda, strandröplabda, 
ülőröplabda versenyeken, amelyek Magyarországon kerülnek lebonyolításra, és a Magyar 
Röplabda Szövetség által rendezett teremröplabda, strandröplabda, ülőröplabda versenyeken, 
illetve ahol a sportolókat a Magyar Röplabda Szövetség biztosítja, csak az a személy kerülhet a 
jegyzőkönyvbe beírásra, aki rendelkezik az adott Sportolói Igazolvánnyal és az adott szezonra 
vonatkozó versenyzési engedéllyel, a megfelelő kategóriában. 

 
4. § A nyilvántartás rendszere 

 
1. A sportolókat a NYÁB veszi nyilvántartásba, és végzi el a nyilvántartással és az átigazolásokkal 

összefüggő feladatokat. 
 

5. § Az Igazolvány kiállítása (A sportoló nyilvántartásba vétele) 
 
1. A sportoló nyilvántartásba vétele a sportoló és a sportszervezete közös írásbeli kérelmére 

történik. 
 
2. A nyilvántartásba vétel kérelmezéséhez az MRSZ által rendszeresített Nyilvántartó lapot (2/1., 

2/2., 2/3. sz. mellékletek), két példányban (A+B) kell kitölteni. A kérelmet a Nyilvántartó lapon a 
nyilvántartásba vételt kérelmező sportszervezetnek kell benyújtania két példányban (A+B) a 
NYÁB-hoz, és egyidejűleg igazolni kell az eljárási díj befizetését, valamint csatolni kell 2db három 
hónapnál nem régebbi igazolványképet. A nyilvántartásba vétel megtörténte után a B példányt a 
NYÁB a sportszervezet részére átadja (megküldi). 

 
3. A Nyilvántartó lapnak tartalmaznia kell: 

 a sportoló személyi adatait, aláírását, valamint a kiállítás keltét, 

 18 év alatti sportoló esetén a törvényes képviselő adatait, aláírását valamint a kiállítás keltét, 

 a sportszervezet bíróság által bejegyzett nevét, hivatalos képviselőjének aláírását, 
bélyegzőlenyomatát (amennyiben van), valamint a kiállítás keltét, 

 
4. Amennyiben a Nyilvántartó lapot hiányosan töltötték ki, azt hiánypótlására a NYÁB a kiállító 

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

 a kérelmező sportolót az adott sportágban másik sportszervezetnél már nyilvántartásba 
vették, mint sportolót, 

 az eljárási díj befizetését nem vagy nem megfelelően igazolták, 

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

 a Nyilvántartó lap hiánypótlását nem vagy csak határidőn túl végezték el, 

 bíróság által nem bejegyzett sportszervezet kéri a sportoló nyilvántartásba vételét, 

 nem az MRSZ vagy területi szövetségének tagszervezete kéri a sportoló nyilvántartásba 
vételét. 

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

 az Igazolvány sorszámát, 

 a nyilvántartásba vétel időpontját, 

 1db fényképet, 

 a NYÁB hivatalos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. 
 
8. A nyilvántartásba vétel során az Igazolványra a NYÁB rávezeti: 
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 a kérelmező sportoló személyi adatait (vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési 
dátumát, anyja születési nevét), 

 1db fényképet, a NYÁB bélyegzőjének lenyomatával, 

 az Igazolvány sorszámát, 

 az Igazolvány érvényességének dátumát. 
 

Illetve a betétlapra rávezeti: 
 

 a kérelmező sportszervezet rövidített nevét, 

 az Igazolvány sorszámát, 

 a nyilvántartásba vétel (leigazolás) időpontját, 

 a NYÁB hivatalos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát 
 
9. A sportoló a nyilvántartásba vétel napjától kezdődően jogosult sportszervezetében szerepelni. 

Amennyiben a szerepléshez Versenyzési Engedély szükséges, az csak a nyilvántartásba vételt 
követően kérhető. 
 

10. A Versenyzési Engedéllyel (amennyiben szükséges) kapcsolatos szabályokat az adott sportág 
Versenykiírása tartalmazza. 

 
6. § Az Igazolvány másolatának kiállítása 

 
1. Az Igazolvány másolatának kiállítása a sportoló és a sportszervezete közös kérelmére történik 

(amennyiben az Igazolvány betelt, megrongálódott vagy a sportoló elvesztette). 
 
2. A kérelmet a másolat kiállítását kérelmező sportolónak 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 sportoló már rendelkezett Igazolvánnyal az adott sportágban, de azt előzőleg 
már véglegesen visszavonta az MRSZ, 

 az eljárási díj befizetését nem vagy nem megfelelően igazolták, 

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

 
5. A másolat kiadása során a Nyilvántartó lapra a NYÁB rávezeti 
 

 a másolat kiadásának dátumát, 

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

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

 1db fényképet, a NYÁB bélyegzőjének lenyomatával, 

 egy nagy „M” betűt majd az Igazolvány sorszámát, 

 az Igazolvány érvényességének dátumát. 
 

Illetve a betétlapra rávezeti: 
 

 a kérelmező sportszervezet rövidített nevét, 

 az Igazolvány sorszámát, 

 az Igazolvány másolata kiállításának dátumát, 

 a NYÁB hivatalos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát 
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7. A másolat kiadása során az Igazolványra teremröplabda esetén a VB, strandröplabda esetén az 

SSZRB, ülőröplabda esetén az FRB rávezeti: 
 

 az utolsó Versenyzési Engedélyt (amennyiben volt). 
 

7. § Az Igazolvány felfüggesztése 
 

1. Az Igazolvány felfüggesztése az EFB javaslatára történik. 
 
2. Az Igazolvány felfüggesztése lehet: 
 

 határozott idejű, 

 határozatlan idejű. 
 
3. Az Igazolvány felfüggesztéséről írásban értesíteni kell az érintett sportolót, a sportszervezetét, 

teremröplabda esetén a VB-t, strandröplabda esetén az SSZRB-t, ülőröplabda esetén az FRB-t, 
valamint a JT-t és a sportolót 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 a Nyilvántartó lapra a NYÁB rávezeti: 
 

 a felfüggesztés időtartamát. 
 

8. § Az Igazolvány visszavonása 
 

1. Az Igazolvány visszavonása az EFB javaslatára történik. 
 
2. Az Igazolvány visszavonása lehet: 
 

 ideiglenes, 

 végleges. 
 
3. Az Igazolvány visszavonásáról írásban értesíteni kell az érintett sportolót, a sportszervezetét, 

teremröplabda esetén a VB-t, strandröplabda esetén az SSZRB-t, ülőröplabda esetén az FRB-t, 
valamint a JT-t és a sportolót fel kell szólítani, hogy Igazolványát 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 a 

Nyilvántartó laphoz iktatja. 
 
6. Az Igazolvány felfüggesztése során a Nyilvántartó lapra a NYÁB rávezeti: 
 

 a visszavonás típusát. 
 

9. § A sportoló átigazolásának általános szabályai 
 
1. Az átigazolás a sportoló és a fogadó sportszervezet közös írásbeli kérelmére történik. 
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2. Átigazolás kérelmezéséhez az MRSZ által rendszeresített Átigazoló lapot (3/1., 3/2., 3/3. sz. 
mellékletek) két példányban (A+B) kell kitölteni. Az Átigazoló lapot a fogadó sportszervezetnek 
kell benyújtani a NYÁB-hoz és egyidejűleg igazolni kell, az eljárási díj befizetését, valamint 
csatolni kell az Igazolványt. Az átigazolás megtörténte után a B példányt a fogadó sportszervezet 
részére a NYÁB átadja (megküldi). 

 
3. Az Átigazoló lapnak tartalmaznia kell: 

 az Igazolvány számát, a sportoló személyi adatait, aláírását, 18 év alatti sportoló esetén a 
törvényes képviselőjének adatait és aláírását, a sportoló nyilatkozatát, hogy rendelkezik-e 
érvényes sportszerződéssel, 

 az átadó és fogadó sportszervezet bíróság által bejegyzett nevét, 

 a fogadó sportszervezet hivatalos képviselőjének aláírását és bélyegzőjének lenyomatát, 
valamint a kiállítás keltét, 

 szerződéssel rendelkező sportoló átigazolása esetén az átadó sportszervezet hozzájárulását, 
az esetleges nevelési költségtérítés megfizetésének igazolását, a hivatalos képviselőjének 
aláírását és bélyegzőjének lenyomatát, valamint a kiállítás keltét. 

 
4. Abban az esetben, ha az Igazolványt valamilyen oknál fogva nem tudják mellékelni, de egyébként 

a fogadó sportszervezet és a sportoló kérelme megfelel a (2),(3) pont előírásainak a NYÁB az 5. § 
szerint jár el.  

 
5. Az átigazolási kérelem elbírálása során a NYÁB csak azt vizsgálja, hogy a benyújtott kérelem 

megfelel-e a (2),(3) pont előírásainak. Amennyiben megfelel, akkor az átigazolást a NYÁB 8 
naptári napon belül végrehajtja. 

 
6. Amennyiben az Átigazoló lapot hiányosan töltötték ki, azt hiánypótlásra a NYÁB a fogadó 

sportszervezetnek – határidő kitűzése mellett – visszaadja (visszaküldi). 
 
7. A sportoló, illetve – 18 év alatti sportoló esetén – törvényes képviselőjének aláírása az Átigazoló 

lapon 30 naptári napig érvényes. Amennyiben a kérelmet, az aláírást követő 30 naptári napon 
belül nyújtották be a NYÁB-hoz, azt érdemben el kell bírálni. Az aláírást követő 30. naptári nap 
után benyújtott kérelmet el kell utasítani. 

 
8. A sportoló átigazolását meg kell tagadni, ha: 

 az eljárási díj befizetését nem vagy nem megfelelően igazolták, 

 az Átigazoló lap hiánypótlását nem vagy csak határidőn túl végezték el, 

 bíróság által nem bejegyzett sportszervezet kéri a sportoló átigazolását, 

 nem az MRSZ tagszervezete kéri a sportoló átigazolását 

 ha a sportoló Igazolványának az érvényessége lejárt. 
 
 
9. Sportszerződéssel nem rendelkező sportoló átigazolása a fogadó sportszervezet és a sportoló 

közös kérelme alapján történik. Ilyen átigazolás esetében, az átadó sportszervezet 
hozzájárulására nincs szükség, de az átigazolást végző szervezet köteles 8 napos határidő 
kitűzésével az átadó sportszervezetet felhívni annak közlésére, hogy az átigazolással érintett 
sportoló szerződéssel rendelkezik-e, vagy sem. 

 Ha az átadó sportszervezet úgy nyilatkozik, hogy a sportoló rendelkezik sportszerződéssel, 
úgy ezen határidőn belül a sportszerződés másolati példányát az átigazolást végző 
szervezetnek meg kell küldenie. 

 Amennyiben a sportszervezet úgy nyilatkozik, hogy a sportoló nem rendelkezik 
sportszerződéssel, vagy a kitűzött határidő alatt a jelen pont szerint nem tesz nyilatkozatot, 
illetve a sportszerződést nem csatolja, úgy az átigazolást végző szervezet az átigazolást 
végrehajtja. Ilyen esetben nevelési költségtérítést az átadó sportszervezet a sportoló utolsó 
pályára lépésétől számított 6 hónapon belül igényelhet, ezt követően nevelési költségtérítésre 
nem tarthat igényt. A 6 hónapos időtartamba a bajnoki szünet tartama nem számít bele. 

 
10. Érvényes sportszerződéssel rendelkező sportoló a szerződés érvényessége alatt csak az átadó 

sportszervezet írásbeli hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A sportszervezet 
a hozzájárulás megadását – szerződéssel rendelkező – amatőr sportoló esetében nevelési 
költségtérítés megfizetéséhez kötheti. Első fokon, a NYÁB, másodfokon a MRSZ Elnöksége 
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(Ügyvezetősége) jogosult dönteni az átigazolás kérdésében függetlenül attól, hogy a felek 
esetleges vitájukat bíróság elé terjesztik-e, vagy sem. Amennyiben a bíróság az átigazolást végző 
szervezet döntésével ellentétes döntést hoz, úgy az átigazolást végző szervezet az átigazolási 
határozatát a jövőre nézve megsemmisíti, és helyette a bírósági döntéssel egyező határozatot 
hoz. 

 
11. A NYÁB-nak, amennyiben az átigazolási kérelem formailag és tartalmilag megfelel az előírtaknak, 

az átigazolást, végre kell hajtania. 
 
12. A szerződéssel nem rendelkező és a szerződéses sportolók (a mindenkor érvényben levő az 

adott sportág Versenykiírásában meghatározott és a Versenyzési Engedély megadására 
vonatkozó korlátozások figyelembe vételével) átigazolásuk után bármikor szerepelhetnek új 
sportszervezetükben. 

 
13. Amennyiben a sportoló átigazolási kérelmének benyújtását követően a kérelem jogerős 

elbírálásáig újabb kérelmet ír alá, sportfegyelmi vétséget követ el, melyről a NYÁB haladéktalanul 
értesíti a EFB-t. 

 
14. Az átigazolással a sportoló Versenyzési Engedélye érvényét veszti. A fogadó sportszervezetnek 

az érvényben lévő az adott sportág Versenykiírásában meghatározott módon újra meg kell 
igényelnie azt. 

 
15. Mindazon átadó sportszervezet, amelynek nyilatkozattételi kötelezettsége van a sportoló 

átigazolásáról, az Átigazoló lapot a megfelelő rovatainak kitöltésével – amennyiben az 
átigazoláshoz hozzájárul – (hozzájárulás, keltezés, hivatalos képviselő aláírása, sportszervezet 
bélyegzőjének lenyomata), vagy – amennyiben nem járul hozzá az átigazoláshoz – üresen 
hagyásával és kísérő nyilatkozat csatolásával, kötelesek a kézhezvételtől számított 8 naptári 
napon belül a fogadó sportszervezet részére igazolható módon visszaadni (visszaküldeni). A fenti 
határidő (a nyilatkozattétel) elmulasztása esetén az átadó sportszervezet hozzájárulását 
megadottnak kell tekinteni. 

 
10.§ A hivatásos sportolóra vonatkozó speciális szabályok az igazolás és az átigazolás 

körében 
 
1. A hivatásos sportoló – a jelen szabályzatban megállapított kivétellel – a sportvállalkozással kötött 

munkaszerződés alapján fejti ki sporttevékenységét. 
 
2. A hivatásos sportoló játékjogának rendelkezési jogát érvényesen csak a munkaszerződés, vagy a 

munkavégzésre irányuló egyéb szerződés időtartamára ruházhatja át a sportszervezetre. A 
játékjog rendelkezési joga átruházásának további feltétele, hogy a hivatásos sportoló 
rendelkezzen a szakszövetség által kiállított hivatásos sportolói versenyengedéllyel. A hivatásos 
sportoló a jelen szabályzat hatálya alá tartozó sporteseményeken sportegyesületben is végezhet 
sporttevékenységet. 

 
3. Az előző bekezdés szerinti szerződés érvényességi időtartama alatt a sportszervezet a hivatásos 

sportoló hozzájárulásával a játékjog rendelkezési jogát ideiglenesen kölcsönadhatja, vagy más 
sportszervezetre átruházhatja. 

 
4. Ha a hivatásos sportoló a játékjogának rendelkezési jogát a sportszervezetre átruházta, a 

rendelkezési jog jogosultjának a hivatásos sportolóval munkaszerződést, vagy munkavégzésre 
irányuló, egyéb szerződést kötő sportszervezetet kell tekinteni. 

 
5. A játékjog rendelkezési jogának ideiglenes kölcsönadása nem érinti a kölcsönadó 

sportszervezetnek a játékjog feletti rendelkezési jogát. 
 
6. A hivatásos sportolóval kötött szerződés érvényessége lejártát követően a játékjog rendelkezési 

joga ellenérték nélkül visszaszáll a sportolóra. 
 
7. A játékjog rendelkezési jogának hivatásos sportoló által történő átruházásáért a sportoló a 

sportszervezettől igazolási díjra tarthat igényt. Semmis az a szerződés, amellyel a sportszervezet 
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a hivatásos sportoló részére a sporttevékenységére kötött munkaszerződésben foglaltakon túl 
anyagi előnyt biztosít. 

 
8. A játékjog rendelkezési jogának sportszervezet által történő átruházásáért a sportszervezet a 

másik sportszervezettől átigazolási díj megfizetésére tarthat igényt. A játékjog rendelkezési jogát 
átruházó sportszervezet a hivatásos sportolónak az átigazolási díj külön megállapodásban foglalt 
százalékának megfelelő összeget (részesedés) fizethet. 

 
9. A játékjog használati jogának átruházásáról szóló szerződés életbe lépéséhez a NYÁB-nak 

ellenjegyzése szükséges. 
 
10. A hivatásos sportolónak a munkaviszony keretében kifejtett sporttevékenysége során történt 

balesete (sérülése) üzemi balesetnek minősül. A munkáltató köteles a hivatásos sportoló javára 
élet- és sportbaleset-biztosítást kötni. 

 
11. Ha a köztartozás fennállása miatt vagy más okból a sportszervezet nem indulhat a 

versenyrendszerben (bajnokságban), illetve abból utóbb kizárják, ez a munkáltató súlyos 
szerződésszegésének minősül, és ezért a munkaviszonyt a sportoló rendkívüli felmondással 
megszüntetheti. A felmondás után a sportoló azonnal igazolhatóvá válik. Ezt a szabályt kell 
megfelelően alkalmazni a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportolókra is. 

 
12. A játékjog használatának sportszervezet részére való biztosítása a hivatásos sportoló 

igazolásának minősül, amelyet a sportszervezetnek az MRSZ részére a jelen szabályzatban 
meghatározott módon be kell jelentenie. Az MRSZ az igazolást nyilvántartásba veszi. A játékjog 
használatáért a hivatásos sportoló a munkaszerződésben megállapított külön ellenértékre tarthat 
igényt. 

 
13. A munkaszerződés időtartamának lejártával, illetve a munkaszerződés jogszerű megszűnése 

esetén a játékjog használati joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos sportolóra. Az ezzel 
ellentétes megállapodás semmis. 

 
14. Semmis az a szerződés, amely a játékjog, mint személyhez fűződő vagyoni értékű jog 

elidegenítésére vagy megterhelésére irányul. Ez a rendelkezés az amatőr sportoló játékjogára is 
irányadó. 

 
15. A munkaszerződés fennállása alatt a játékjog használati jogát megszerző sportszervezet – a 

hivatásos sportoló előzetes írásbeli hozzájárulásával - ezt a használati jogot ideiglenesen vagy 
véglegesen másik sportszervezetre átruházhatja (átigazolás). A hozzájárulás megadásáért a 
hivatásos sportoló az átruházó sportszervezettől a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat 
igényt. 

 
16. A (15) bekezdés szerinti ideiglenes átigazolás a hivatásos sportoló munkaszerződését nem érinti, 

azt kirendelésnek kell tekinteni. Végleges átigazolás esetén új munkaszerződést kell kötni. 
 
17. A játékjog használatának ideiglenes vagy végleges átruházásáért a sportszervezet a másik 

sportszervezettől ellenértékre tarthat igényt, amelynek mértékét a két sportszervezet közötti 
megállapodás határozza meg. E megállapodást írásba kell foglalni, és be kell jelenteni az MRSZ-
nek. 

 
18. A hivatásos sportoló igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos szerződések kereskedelmi 

ügynök közvetítésével akkor köthetők meg, ha az ügynök a nemzetközi sportszövetség (FIVB) 
nyilvántartásában szerepel. A közvetítésért az ügynököt jutalék illeti meg. 

 
19. Az ügynöki jutalék, valamint az MRSZ-nek fizetendő hozzájárulások kivételével semmis minden 

olyan megállapodás, amely a hivatásos sportolón, illetve a használati jogot ideiglenesen vagy 
véglegesen átruházó sportszervezeten kívül másnak biztosít részesedést a játékjog használati 
jogának átruházásáért fizetett ellenértékből. 

 
20. A játékjog használati jogának sportoló általi átruházása esetén az igazoló sportszervezet az 

igazolásért az általa a sportolónak fizetett ellenérték; valamint a használati jog sportszervezetek 
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közötti ideiglenes vagy végleges átruházása esetén a sportszervezetek közötti megállapodásban 
megjelölt sportszervezet - ha a megállapodásban külön nem került megjelölésre, akkor az átvevő 
sportszervezet - az átigazolásért fizetett ellenérték: 

 1%-nak megfelelő összeget köteles a MRSZ-nek befizetni, valamint, 

 4%-nak megfelelő összeget köteles az utánpótlás-nevelést támogató MRSZ alapba befizetni. 
 

11. § Kölcsönadás 
 
1. A 2. §. 32. bekezdése szerinti kölcsönadáshoz mind az átvevő, mind az átadó sportszervezet, 

mind pedig az érintett sportoló hozzájárulása szükséges. Kölcsönadási átigazolás csak 
mindhárom fél által aláírt okirat alapján történhet. A kölcsönadási okirat hatálya megszűnésének 
időpontja nem lehet későbbi, mint a sportoló átadó sportszervezettel fennálló sportszerződése 
megszűnésének időpontja. 

 
2. A kölcsönadási átigazolásra egyébként a 6. §. rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal, 

hogy az átigazolási kérelemhez csatolni kell a visszaigazolásra alkalmas, és ahhoz szükséges, az 
átadó és átvevő sportszervezet által aláírt és lebélyegzett, továbbá a sportoló által aláírt 
átigazolási lapot is, melynek dátuma a kölcsönadásról szóló megállapodás lejártát követő első 
nap. 

 
3. A NYÁB a kölcsönadási átigazolásokat külön tartja nyilván, és a kölcsönadás lejártakor, azaz a 

kölcsönszerződésben meghatározott határidő bekövetkeztekor, külön kérelem és külön 
költségtérítés megfizetése nélkül az átadó sportszervezethez visszaigazolja. 

 
12. § Sportszervezet megszűnése 

 
1. A sportszervezet megszűnhet: 

 jogutód nélkül, 

 jogutódlással. 
 
2. Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a sportoló a megszűnt sportszervezet 

hozzájárulása nélkül azonnal átigazolható, ebben az esetben az általános szabályok az 
irányadók.  

 
3. A jogutódlással megszűnt sportszervezet sportolója azonnal átigazolható a jogutód 

sportszervezetbe, amely esetében az átigazolást 30 naptári napon belül végre kell hajtani, ezeket 
az átigazolásokat eljárási és egyéb díjak nem terhelik. 

 
4. Amennyiben a sportoló és a jogutód sportszervezet 30 naptári napon belül nem kéri átigazolást, 

akkor a későbbi átigazolásra az általános szabályok az irányadók. 
 

13. § FIVB Nemzetközi Átigazolási Szabályzat hatálya alá tartozó sportolók magyar 
sportszervezethez történő átigazolása 

 
1. Magyar sportszervezetbe átigazolását kérő az FIVB Nemzetközi Átigazolási Szabályzat hatálya 

alá tartozó sportolóra az FIVB előírásai (www.fivb.org) és jelen Szabályzat rendelkezései az 
irányadók. 

 
14. § Magyar állampolgárságú sportoló külföldi sportszervezethez történő átigazolása 

 
1. Magyar állampolgárságú sportoló magyar sportszervezetből külföldi sportszervezetbe történő 

átigazolásánál az FIVB átigazolási szabályai az irányadók. Az engedély iránti kérelemhez 
mellékelni kell az elektronikus ügyintézéshez szükséges adatokat. A kérelmet a MRSZ-hez kell 
benyújtani. 

 
2. Az Elnökség (Ügyvezetőség) hozzájárul a játékos, külföldi sportszervezethez történő 

átigazolásához, ha: 
2.1. Az érvényes szerződéssel rendelkező játékos sportszervezete a külföldre szerződést 

(átigazolást) engedélyezi. 
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2.2. A játékos erkölcsileg feddhetetlen és nem áll hatályos sportfegyelmi eljárás, vagy büntetés 
alatt. 

2.3. Az adminisztrációs költség befizetésre került, melynek összege a mellékelt táblázatok alapján 
kerül meghatározásra 
(4. számú melléklet: A nemzeti szövetségek CEV besorolása) 
(5. számú melléklet: A nemzetközi átigazolásokhoz tartozó rögzített adminisztrációs 
díjtáblázat). 

2.4. A nemzeti szövetségek FIVB/CEV besorolása és a fogadó sportszervezet osztálybesorolása 
alapján rögzített adminisztrációs költséget az alábbi tényezők módosíthatják: 

2.4.1. Válogatott kerettagság: 
A válogatott kerettag játékosok esetén a CEV által rögzített összeg az alábbiak szerin 
emelkedik: 

 Eredeti szövetség, kategória 5: a rögzített összeg +45%, 

 Eredeti szövetség, kategória 4: a rögzített összeg +40%, 

 Eredeti szövetség, kategória 3: a rögzített összeg +25%, 

 Eredeti szövetség, kategória 2: a rögzített összeg +10%, 

 Eredeti szövetség, kategória 1: a rögzített összeg +0%. 
2.4.2. 25 év alatti életkor: 

 A rögzített összeg és az 2.4.1. pontban kiszámított összeg 30%-kal emelt értéke. 
2.4.3. A külföldön lejátszott versenyszezonok száma: 

Az eredeti szövetségtől eltérő nemzeti szövetség szervezésében lejátszott szezonok 
száma alapján az összeg az alábbiak szerint változik: 

 1-4 külföldön lejátszott szezon: a kiszámított összeg 100%-a, 

 5-7 külföldön lejátszott szezon: a kiszámított összeg 75%-a, 

 8-10 külföldön lejátszott szezon: a kiszámított összeg 50%-a, 

 11 és attól több külföldön lejátszott szezon: a kiszámított összeg 25%-a. 
Válogatott kerettag játékosok ezt az engedményt nem vehetik igénybe 

2.5. A válogatott játékos meghatározására az FIVB vagy CEV által rendezett versenyek O-2, O-5 
nyomtatványai az irányadók. Csak az adott év átigazolási kérelmet megelőző időszaka, és az 
azt megelőző év adatai vehetők figyelembe. 

2.6. A nemzeti szövetségek kategorizálása az FIVB aktuális felmérései lapján történik. 
2.7. Negyvenedik életév betöltése után a játékos az adminisztrációs díj megfizetése alól mentesül. 
2.8. Ez az összeg magában foglalja a díjfizetési táblázat 7. pontjában meghatározott összegeket 

is. 
3. A játékos külföldi sportszervezethez történő átigazolása esetén az Elnökség (Ügyvezetőség) az 

átigazolási engedélyt legfeljebb egy évre adhatja meg. 
4. Az Elnökség (Ügyvezetőség) csak abban az esetben engedélyezheti a játékos külföldi 

sportszervezethez történő átigazolását, ha a felek mindegyike (azaz az átvevő külföldi és az átadó 
magyar sportszervezet, a játékos) jelen szabályzatban foglalt és az FIVB ilyen esetre vonatkozó 
szabályzatában meghatározott valamennyi feltételt teljesítette. 

 
15. § Utánpótláskorú sportolók átigazolásával kapcsolatos szabályok 

 
1. A jelen szabályzat célja, a sportág utánpótlásának biztosítása érdekében a nevelő 

sportszervezetek érdekeinek védelme. Ennek keretében a jelen szabályzat megalkotásával az 
MRSZ elismeri, hogy az utánpótláskorú játékosok nevelése során a nevelő sportszervezetek 
részéről jelentős anyagi befektetés történik, mely költségek részbeni megtérítését az MRSZ 
támogatja. 

 
2. A jelen szabályzat egységesen irányadónak tekintendő a fiú és a leány utánpótláskorú játékosok 

nevelési költségtérítése vonatkozásában. 
 
3. Nevelési költségtérítés illeti meg azt a sportszervezetet, melynél a sportoló 21 éves korát 

megelőzően – megszakítás nélkül – legalább 3 évig igazolt sportoló volt, függetlenül attól, hogy a 
sportoló rendelkezik, vagy rendelkezett-e sportszerződéssel. Sportszerződéssel nem rendelkező 
sportoló esetében a sportszervezetet a 6. §. 9. pontja szerint illeti meg költségtérítés. Az összegre 
vonatkozó szabályozások a 12. §.-ban találhatóak. Átigazolás csak a nevelési költségtérítés 
fizetésének igazolása esetén történhet meg. Amennyiben a nevelő sportszervezet írásban lemond 
az ezen szabályzat szerint neki járó nevelési költségtérítésről, vagy ennek egy részéről, akkor az 
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átigazolást végző szervezetnek ezt el kell fogadnia és a sportoló átigazolhat. A Felek közös 
megegyezéssel a Szabályzatban meghatározott költségtérítési összegektől eltérhetnek.  

 
4. Jogvita esetén, első fokon az MRSZ illetékes bizottsága, másod fokon az MRSZ Elnöksége 

(Ügyvezetősége) jogosult dönteni. 
 

16. § Nevelési költségtérítésre vonatkozó szabályozások 
 
 
1. Csak magyar állampolgárságú sportolókra vonatkozik, az első nyilvántartásba vételtől a 21. életév 

betöltéséig. 
 
2. A nevelési költségtérítés mértékét az MRSZ a Sporttörvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott 

illetékessége alapján szabályozza. 
 

Korosztály NbI NBII Egyéb

0-11

11-13 15 000 HUF        10 000 HUF        5 000 HUF          

13-15 22 500 HUF        15 000 HUF        7 500 HUF          

15-17 30 000 HUF        20 000 HUF        10 000 HUF        

17-19 37 500 HUF        25 000 HUF        12 500 HUF        

19-21 45 000 HUF        30 000 HUF        15 000 HUF        

1

1,5

2

2,5

3

0

1,21

1,331

1,461

1,61051

1,771561

1,9487171

2,14358881

2,357947691

9. év

10. év

3. év

4. év

5. év

6. év

7. év

8. év

U19, U20

Felnőtt

Sportszervezetnél eltöltött idő az első nyilvántartásba vételből számítva

0-3. év

Alapdíjak

Díj/szorzó

Ingyenes

Válogatott szorzó

U14 alatt

U14, U15, U16

U17,U18
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3. Átigazolási szempontból válogatottnak az a sportoló tekinthető, aki az átigazolási kérelem 
benyújtását megelőzően legalább 5 alkalommal hivatalos (felnőtt vagy utánpótlás) válogatott 
mérkőzésen szerepelt. 

 
4. A nevelési költségtérítés összege egyenlő a nevelő sportszervezetnél eltöltött évek és az 

alapösszeg szorzatával, melyet válogatottság esetén a 2. pontban lévő számokkal tovább kell 
szorozni (tört év esetén a 8 hónapot meghaladó időtartamot egész évként kell figyelembe venni). 

 
17. § Az eljárási díjak 

 
A jelen Szabályzatban felsorolt eljárási díjakat a díjfizetési táblázat a Versenykiírás tartalmazza. 
 

18. § Záró rendelkezések 
 
1. A sportoló versenyzési jogosultságának további szabályait az MRSZ az egész sportágra 

vonatkozóan a versenyszabályokban, a rendező szövetségek pedig az általuk rendezett 
bajnokság, kupa és egyéb mérkőzésekre vonatkozóan a versenykiírásban állapítják meg. 

 
2. Aki a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, sportfegyelmi vétséget követ el. 
 
3. Hamis adatszolgáltatás esetén a vétkes sportoló, vagy sportszervezete 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 az MRSZ az érintett sportoló, 
vagy a sportszervezet összes sportolójának Versenyzési Engedélyét mindaddig felfüggeszti, amíg 
azt az érintettek az MRSZ számlájára (igazolható módon) be nem fizetik. 

 
4. Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértéséből adódó vitás kérdésekben első fokon a EFB, 

másodfokon az MRSZ Elnöksége (Ügyvezetősége) dönt. 
 

5. 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. 

 
19. § Hatálybalépés 

 
1. Jelen Szabályzat 2016.04.25.-én lép hatályba. A Szabályzatot a hatálybalépése után a 2016-

2017. évi és ez utáni szezonokra beadott nyilvántartásba vételi, átigazolási kérelmekre kell 
alkalmazni. 

 
2. Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az eddig érvényben lévő MRSZ Nyilvántartási és 

Átigazolási Szabályzat illetve módosításai hatályukat vesztik. 
 
Mellékletek: 
 
1/1. sz. melléklet: Teremröplabda Sportolói Igazolvány (NYÁB-05) 
1/2. sz. melléklet: Strandröplabda Sportolói Igazolvány (NYÁB-06) 
1/3. sz. melléklet: Ülőröplabda Sportolói Igazolvány (NYÁB-105) 
2/1. sz. melléklet: Nyilvántartó lap (Teremröplabda) (NYÁB-01) 
2/2. sz. melléklet: Nyilvántartó lap (Strandröplabda) (NYÁB-02) 
2/3. sz. melléklet: Nyilvántartó lap (Ülőröplabda) (NYÁB-101) 
3/1. sz. melléklet: Átigazoló lap (Teremröplabda) (NYÁB-03) 
3/2. sz. melléklet: Átigazoló lap (Strandröplabda) (NYÁB-04) 
3/3. sz. melléklet: Átigazoló lap (Ülőröplabda) (NYÁB-103) 
 
Jelen szabályzatot az MRSZ Elnöksége 2016.04.25-én jóváhagyta. 
 
 Magyar Röplabda Szövetség 
 Elnöksége 
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