
Kitöltési útmutató a Nevezési lap (Teremröplabda) 
VB-01 (2017.07.21) formanyomtatványhoz 

 
Kérjük, olvassa el figyelmesen! 

 
Szezon: 
 
Azt a bajnoki szezont kell beírni, amelybe a sportszervezet nevezni kíván. 
(pl.: 2017/2018) 
 
Nem: 
Férfi vagy Nő 
(Csak egy kategória jelölhető meg!) 
 
A nevezni kívánt csapatok nemét kell megjelölni. Amennyiben a sportszervezetnek vagy a 
szakosztálynak férfi és női csapatai is vannak, két külön nevezési lapot kell kitölteni, egyiket a férfi, 
másikat a női csapatokra 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 nevezni kíván. Amennyiben nem az 
NBI vagy NBII bajnoki osztályba kíván nevezni, az Egyéb kategóriát kell megjelölni. 
(Példák: A sportszervezet az NBII osztályba, illetve a Magyar Kupába és az U19 bajnokságba kíván 
nevezni, az NBII kategóriát kell megjelölni. Ha a sportszervezet csak a Magyar Kupába kíván nevezni, 
akkor az Egyéb kategóriát kell megjelölni. Ha a sportszervezet már nevezett az NBI osztályba vagy az 
NBII osztályba és együttműködés keretében kíván utánpótlás csapatokat nevezni, az az UP, MK, stb-t 
kell bejelölje, s az együttműködési megállapodást kell csatolja a nevezéshez) 
 
Sportszervezetre vonatkozó adatok 
 
Bíróság által bejegyzett név: 
 
A nevező sportszervezet bíróság által bejegyzett nevét kell beírni, rövidítéseket NEM alkalmazva. 
(pl.: Sohasemvolt Sportegyesület) 
 
Rövid név: 
 
A nevező sportszervezet rövid nevét kell beírni (amennyiben van). 
(pl.: Sohasemvolt SE.) 
 
Számlázási név: 
 
Azt a nevet kell beírni, amely névre a Magyar Röplabda Szövetség által kiállított számlákat kéri a 
nevező sportszervezet. 
(pl.: Kitalált Bt.) 
 
Típus: 
Egyesület vagy Sportiskola vagy Diák sportegyesület vagy Iskolai sportkör vagy Gazdasági 
társaság vagy Egyéb 
(Csak egy kategória jelölhető meg!) 
 
A nevező sportszervezet típusát kell megjelölni. 
(pl.: Egyesület) 
 
Nemzetiség: magyar 
 
A nevező sportszervezet nemzetiségét kell beírni. 



(pl.: magyar) 
 
Bírósági bejegyzés száma: 
 
A nevező sportszervezet bírósági bejegyzésének számát kell beírni. 
(pl.: Pk.12345623433/2000.) 
 
Bírósági bejegyzés kelte: 
 
A nevező sportszervezet bírósági bejegyzésének dátumát kell beírni. 
(pl.: 2000.08.12) 
 
Jogerőre emelkedés: 
 
A nevező sportszervezet bírósági bejegyzése jogerőre emelkedésének dátumát kell beírni. 
(pl.: 2000.08.27) 
 
Adószám: 
 
A nevező sportszervezet adószámát kell beírni. 
(pl.: 12345678-9-10) 
 
Bankszámlaszám: 
 
A nevező sportszervezet bankszámlaszámát kell beírni, ahová az esetleges befizetéseket, 
átutalásokat fogadni kívánja. 
(pl.: 12345678-12345678-12345678) 
 
Hivatalos cím: 
 
A nevező sportszervezet bíróság által bejegyzett, hivatalos címét kell beírni. 

(pl.: 2345 Ir.szám Pest Megye Dabas Település Kitalált utca Közterület 12./VII./45. Hsz/Em/A) 

 
Számlázási cím: 
 
A nevező sportszervezet számlázási címét kell beírni, amely a számlázási névhez tartozik. 

(pl.: 2345 Ir.szám Pest Megye Dabas Település Kitalált utca Közterület 12./VII./45. Hsz/Em/A) 

Honlap cím: 
 
A nevező sportszervezet honlapjának címét kell beírni. 
(pl.: http://www.sohasemvoltse.hu) 
 
Hivatalos képviselő: 
(Az itt megnevezett személynek a VB-05 számú nyomtatványt is ki kell tölteni!) 
 
A nevező sportszervezet bíróság által bejegyzett hivatalos képviselőjének nevét kell beírni. 
Amennyiben a nevező sportszervezet több szakosztállyal is rendelkezik, ez a személy lehet a 
teremröplabda szakosztály vezetője is. Az MRSZ, az itt megjelölt személy aláírásával hitelesített 
bejelentéseket fogadja el és tekinti hivatalosnak. 
(pl.: Tóth Benő) 
 
MRSZ kapcsolattartó (technikai vezető): 
(Az itt megnevezett személynek a VB-05 számú nyomtatványt is ki kell tölteni!) 
 
A nevező sportszervezet azon munkatársának nevét kell beírni, aki a sportszervezetet érintő általános 
ügyeket tekintve felelős személy. Az MRSZ, az itt megjelölt személy aláírásával hitelesített 
bejelentéseket fogadja el és tekinti hivatalosnak. 
(pl.: Kiss Ubul) 
 
 



Nevezni kívánt csapatok 
 
Médianév: 
 
A nevező sportszervezet által indítani kívánt csapatok médianevét kell beírni. Amennyiben ugyanazon 
a médianéven indítja valamennyi csapatát, elegendő egy sort kitölteni. A további sorokat csak abban 
az esetben kell igénybe venni, ha a különböző korosztályokban indítani kívánt csapatok médianeve 
eltérő. A médianév jelenik meg az MRSZ honlapján. A médianév lehet teljesen megegyező a 
sportszervezet nevével, de lehet teljesen eltérő is ettől. 
(pl.: Butex-Sohasemvolt SE és Fényerő-Sohasemvolt) 
 
Korosztályok: 
F (Felnőtt Nemzeti Bajnokság) és/vagy MK (Magyar Kupa) és/vagy U21 (U21 Nemzeti 
Bajnokság) és/vagy U19 (U19 Ifjúsági Bajnokság) és/vagy U17 (U17 Serdülő Bajnokság) 
és/vagy U15 (U15 Gyermek Bajnokság) és/vagy U13 (U13 Mini Bajnokság) 
(Több kategória is megjelölhető!) 
 
Azokat a korosztályokat kell megjelölni, amelyekben az adott médianevet kívánja a nevező 
sportszervezet használni. 
(pl.: F és MK és U21 Butex-Sohasemvolt SE 
 U19 és U17 Fényerő-Sohasemvolt) 
Amennyiben ugyanabban a korosztályban több csapatot is nevezni kíván a sportszervezet, ezen 
csapatok médianeve eltérő kell, hogy legyen. 
(pl.: U17 és U15 Fényerő-Sohasemvolt „A” 
 U17 és U15 Fényerő-Sohasemvolt „B”) 
 
Terem 1. illetve 2. 
 
Név: 
 
Annak a teremnek a hivatalos nevét kell beírni, ahol a nevező sportszervezet a mérkőzéseit játszani 
fogja. 
(pl.: Városi Sportcsarnok) 
 
Hivatalos cím: 
 
Annak a teremnek a hivatalos címét kell beírni, ahol a nevező sportszervezet a mérkőzéseit játszani 
fogja. (Irányító szám, Megye, Település, Közterület, Házszám/Emelet/Ajtó) 

(pl.: 2345 Ir.szám Pest Megye Dabas Település Kitalált utca Közterület 12. Hsz/Em/A) 

 
Telefonszám: 
Annak a teremnek a telefonszámát kell beírni, ahol a nevező sportszervezet a mérkőzéseit játszani 
fogja. 
(pl.: 99/123-456) 
 
Faxszám: 
Annak a teremnek a faxszámát kell beírni, ahol a nevező sportszervezet a mérkőzéseit játszani fogja. 
(pl.: 99/123-789) 
 
E-mail cím: 
Annak a teremnek az e-mail címét kell beírni, ahol a nevező sportszervezet a mérkőzéseit játszani 
fogja. 
(pl.: varosisportcsarnok@levelezes.hu) 
 
Megjegyzés: 
 
Szabadon kitölthető. Felnőtt NBI, vagy NBII kötelező utánpótlás biztosítása jelölhető! 
 
Kelt: 
 



A nyomtatvány kitöltésének helyét és idejét kell beírni. 
(pl.: Budapest, 2007.08.12) 
 
P.H.: 
 
A nevező sportszervezet hivatalos bélyegzőjével kell lepecsételni. Az MRSZ, az itt használt pecséttel 
ellátott bejelentéseket fogadja el és tekinti hivatalosnak. 
 
Hivatalos képviselő aláírása: 
 
A nevező sportszervezet – fent megnevezett – hivatalos képviselőjének aláírása. Az MRSZ, az itt 
használt aláírással ellátott bejelentéseket fogadja el és tekinti hivatalosnak. 
 
MRSZ kapcsolattartó aláírása: 
 
A nevező sportszervezet – fent megnevezett – MRSZ kapcsolattartójaként megnevezett 
munkatárásnak aláírása. Az MRSZ, az itt használt aláírással ellátott bejelentéseket fogadja el és 
tekinti hivatalosnak. 
 



Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!
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Kelt: Ilyennincs, 1234.12.10
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Jelmagyarázat: F-Felnőtt Nemzeti Bajnokság, U21-Junior Nemzeti Bajnokság, U17-Serdülő Bajnokság, U15-Gyermek Bajnokság, MK-Magyar Kupa, U19-Ifjúsági Bajnokság, U13-Mini bajnokság

*Az itt megnevezett személynek a VB-05 számú nyomtatványt is ki kell tölteni és be kell nyújtani.

**Valamennyi aláíró fél kijelenti, hogy a Magyar Röplabda Szövetség valamennyi szabályzatát ismeri és rendelkezéseiket elfogadja.
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Nincs János Sose Antal
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