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Magyar Röplabda Szövetség 
Díjfizetési táblázat 

2017-2018 bajnoki szezon 
 
Jelen melléklet tartalmazza a teremröplabda, strandröplabda és ülőröplabda bajnokságokba való 
nevezéssel, MRSZ tagsággal, Igazolványokkal, Versenyzési Engedélyekkel, igazolással és 
átigazolással, játékjogokkal kapcsolatos díjakat, valamint az ezekhez szükséges nyomtatványok árát. 
Nevezett összegek az MRSZ számlájára (MKB Bank 10300002-10564905-49020012), vagy az MRSZ 
pénztárába fizetendők. 
 
1. Tagdíj: 

Az MRSZ tagnyilvántartásában és a terem-, strand-, valamint ülőröplabda bajnokságok 
valamelyikében nevezett sportszervezetek fizetik: 
 

Éves tagdíj 40.000,- Ft/naptári év/sportszervezet 
(MRSZ Alapszabály 9.§ 5. pontja alapján, minden év 01.31-ig fizetendő) 

 
2. Nevezési díjak: 
 

Bajnokság megnevezése 

Nevezési díj 
2017/2018 

bajnoki 
szezon/csapat 

Az MRSZ versenyeztetéssel 
összefüggő feladatok TAO 

támogatása alapján a 
tagszervezetek által 

fizetendő 

Teremröplabda Férfi és Női Nemzeti 
Bajnokság I. osztály 

(Felnőtt hivatásos bajnokság) 
750.000 Ft 

750.000 Ft 
MRSZ támogatás nem 

vehető igénybe 

Teremröplabda Férfi és Női Nemzeti 
Bajnokság II. osztály 

(Felnőtt amatőr bajnokság) 
600.000 Ft 60.000 Ft 

U21  
Fiú és Leány Országos Junior Bajnokság 

500.000 Ft 50.000 Ft 

U19  
Fiú és Leány Országos Ifjúsági Bajnokság 

500.000 Ft 50.000 Ft 

U17 
Fiú és Leány Országos Serdülő Bajnokság 

400.000 Ft 40.000 Ft 

U15  
Fiú és Leány Országos Gyermek Bajnokság 

400.000 Ft 40.000 Ft 

U13 
Fiú és Leány Országos Mini Bajnokság 

300.000 Ft 30.000 Ft 

Országos Mini Kupa 
(U13 Mini, U11 Szupermini, U10 Manó 

korosztály) 
100.000 Ft 10.000 Ft 

Teremröplabda Férfi és Női Megyei Bajnokság  
(Felnőtt amatőr bajnokság) 

100.000 Ft 10.000 Ft 

Teremröplabda Magyar Kupa 
(Nem bajnoki rendszerű, nyílt verseny) 

50.000 Ft 
50.000 Ft 

MRSZ támogatás nem 
vehető igénybe 

Strandröplabda OB I 
(Felnőtt amatőr bajnokság) 

300.000 Ft 30.000 Ft 

Strandröplabda utánpótlás bajnokságok és 
Kupák (U20, U18, U16, U14) 

100.000 Ft 10.000 Ft 

Ülőröplabda bajnokság 
(Felnőtt amatőr bajnokság) 

300.000 Ft 30.000 Ft 
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3. Versenyzési engedélyekkel kapcsolatos díjak: 
A sportszervezet által benyújtott, versenyzési engedély kiállítására vonatkozó eljárási díja: 

• Magyar állampolgárságú sportolók 5.000,- Ft/bajnoki szezon/fő 

• Nem hazai nevelésű, nem magyar állampolgárságú sportolók 
(FIVB transzfer) esetén:     100.000,- Ft/bajnoki szezon/fő 
 

4. Igazolási és átigazolási díjak: 
Amatőr sportoló nyilvántartásba vételének, továbbá átigazolásának eljárási díja: 

• 21 év feletti sportoló esetén 10.000,- Ft/fő 

• U21, U19, U17 korosztályú sportoló esetén 5.000,- Ft/fő 

• U15, U13 és alatti korosztályú sportoló esetén 2.500,- Ft/fő 

• nem magyar állampolgárságú sportoló (FIVB transzfer) esetén 15.000,- Ft/fő 

• Kölcsönadási szerződés létrejöttét követő átigazolás esetén  
a fenti díjak másfélszerese fizetendő (2 átigazolás valósul meg) * 

• Speciális, nevelési költségtérítési célzatú egyszeri Átigazolási díj 50.000,- Ft/fő/alkalom 
(A 21 év alatti sportolók esetében a sportolót első alkalommal  
nyilvántartásba vevő sportszervezetnek járó,  
2016. 04.25 után történő átigazolások esetén fizetendő egyszeri díj) **  

• Hivatásos sportoló nyilvántartásba vételéért is a fenti eljárási díjak érvényesek. A díjtétel 
megállapításánál a leigazolás időpontjáig betöltött életkor a mérvadó.  

 
5. A nevelési költségtérítéssel és játékjoggal kapcsolatos díjak: 

• A nevelési költségtérítés kérdéskörét és az ott fizetendő díjakat az MRSZ Nyilvántartási és 
Átigazolási szabályzata részletesen taglalja.  

• A játékjog használati jogát átruházó hivatásos sportoló, illetve sportszervezet a NYÁB 
jóváhagyását követő 14 naptári napon belül köteles a következőkben ismertetett eljárási 
díjakat az MRSZ számlájára befizetni. A játékjog használati joga átruházási szerződésben 
kikötött igazolási, illetve átigazolási díj. 

o 1%-át átigazolási jutalék címén, 
o 4%-ának megfelelő összeget utánpótlás támogatási hozzájárulás címén. 

 
6. Sportolóval kapcsolatos nyomtatványok díjai: 

• Nyilvántartó lap (Teremröplabda) 100,- Ft/db 

• Átigazoló lap (Teremröplabda) 100,- Ft/db 

• Teremröplabda Sportolói Igazolvány 
(új leigazolás esetén, valamint lejárat utáni cserénél) 500,- Ft/db 

• Teremröplabda Sportolói Igazolvány pótlása 
(elvesztés, megrongálás esetén) 5.000,- Ft/db 

• Teremröplabda Sportolói Igazolvány betelt lapjainak cseréje 0,- Ft/db 
 
7. Jegyzőkönyvvezetővel kapcsolatos díjak: 

• Jegyzőkönyvvezetői Nyilvántartó lap (Teremröplabda) 100,- Ft/db 

• Teremröplabda Jegyzőkönyvvezetői Igazolvány 
(új, valamint lejárat utáni cserénél) 500,- Ft/db 

• Teremröplabda Jegyzőkönyvvezetői Igazolvány 
(elvesztés, megrongálódás esetén) 5.000,- Ft/db 

• Szezononkénti engedély díja 5.000,- Ft/szezon 
 
8. Edzőkkel kapcsolatos díjak 

• Edző Nyilvántartó lap (Teremröplabda) 100,- Ft/db 

• Teremröplabda Edzői Igazolvány (új, valamint lejárat utáni cserénél) 500,- Ft/db 

• Teremröplabda Edzői Igazolvány (elvesztés, megrongálódás esetén) 5.000,- Ft/db 

• Szezononkénti engedély díja 5.000,- Ft/szezon 
 
9. Masszőrrel kapcsolatos díjak 

• Masszőr Nyilvántartó lap (Teremröplabda) 100,- Ft/db 

• Teremröplabda Masszőri Igazolvány (új, valamint lejárat utáni cserénél) 500,- Ft/db 

• Teremröplabda Masszőri Igazolvány (elvesztés, megrongálódás esetén) 5.000,- Ft/db 

• Szezononkénti engedély díja (első alkalommal) 5.000,- Ft/engedély 
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10. Orvossal kapcsolatos díjak 

• Orvos Nyilvántartó lap (Teremröplabda) 100,- Ft/db 

• Teremröplabda Orvosi Igazolvány (új, valamint lejárat utáni cserénél) 500,- Ft/db 

• Teremröplabda Orvosi Igazolvány (elvesztés, megrongálódás esetén) 5.000,- Ft/db 

• Szezononkénti engedély díja (első alkalommal) 5.000,- Ft/engedély 
 
* A Speciális, nevelési költségtérítési célzatú egyszeri Átigazolási díj (50.000,- Ft/fő/alkalom) 
kölcsönadás esetén is jár a sportolót első alkalommal nyilvántartásba vevő sportszervezetnek. 
** Tartós együttműködési megállapodási jogviszonyban lévő sportszervezetek között létrejövő, 21 év 
alatti sportoló átigazolása esetén az MRSZ NYÁB engedélyezheti átadó egyesület önálló, nyilatkozat 
útján eljuttatott döntését arról, hogy a Speciális, nevelési költségtérítési célzatú egyszeri Átigazolási 
díjról (50.000,- Ft/fő/alkalom) lemond, az alábbi feltételek teljesítése esetén: 

- A két sportszervezet közötti együttműködési megállapodás bemutatásra kerül az átigazoláskor. 
- Egy fogadó szervezet kizárólag egy átadó egyesület esetén érvényesítheti a kedvezményt. 
- Az átadó egyesület Speciális, nevelési költségtérítési célzatú egyszeri Átigazolási díjról történő 

önálló nyilatkozatának beszerzése a fogadó sportszervezetet terheli és az Átigazoló lappal 
együtt köteles azt benyújtani az MRSZ NYÁB felé. Ennek elmaradása esetén, díjfizetésre 
kötelezett lesz a fogadó sportszervezet. 

- A beérkezett dokumentumokat a NYÁB megvizsgálja, s a feltételek teljesülése (tartós 
együttműködési jogviszony megléte, nyilatkozatok) esetén engedélyezi a Speciális, nevelési 
költségtérítési célzatú egyszeri Átigazolási díj befizetésének elengedését. 

 
A feltüntetett összegek minden esetben bruttó összegek. (Tartalmazzák az esetleges Általános 

Forgalmi Adót (ÁFA). 

 

Jelen Díjfizetési táblázatot a Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége 2017. július 28-án elfogadta. 

 


