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Játékengedélyekkel és Kollektív Versenyzési Engedélyekkel 
kapcsolatos szabályozás 

 
A szabályozás célja: adminisztratív hiba miatt ne maradjon el mérkőzés, és ne forduljon elő, hogy a 
játékvezető nem engedi pályára lépni a játékost. 
 
Adminisztratív hiba: a játékos nevében és/vagy születési évszámában és/vagy a Kollektív Versenyzési 
Engedélyen szereplő adataiban elírás van. 
 
Játékengedélyekkel kapcsolatos szabályozás: 
 
A játékvezetők/szövetségi ellenőrök a mérkőzést megelőző dokumentum ellenőrzés során 
adminisztratív hibát találnak, akkor a hibát/elírást jelezni kell a jegyzőkönyvön keresztül és a mérkőzés 
után korrigálni szükséges. A személyes adatokban (vezetéknév, keresztnév, vagy keresztnevek, 
születési adatok) lévő hiba esetén arcképes igazolvánnyal igazolhatja az adatok valódiságát a 
sportoló. A hibás adatok javításáról a sportoló sportegyesülete kell intézkedjen az MRSZ 
Nyilvántartási és Átigazolási, valamint Versenybizottságánál.  
 
NEM léphet pályára az, akinek NINCS a helyszínen a Teremröplabda Versenyzői Igazolványa, vagy 
abban a Versenykiírás szerinti követelmények (sportorvosi érvényesség, dátumok, aláírások) nem 
megfelelőek.  
 
Kollektív Versenyzési Engedélyekkel kapcsolatos szabályozás: 
 
Abban az esetben, ha nincs a helyszínen az eredeti Kollektív Versenyzési Engedély (otthon felejtett, 
eltűnt, megrongálódott) lehetőség van elektronikus formában bemutatni azt (digitális másolat laptopon, 
telefonon). Ebben az esetben a játékvezetők/szövetségi ellenőrök az engedély kiállításának dátumát 
rá kell vezessék a jegyzőkönyvre, a visszaélés elkerülése érdekében. A mérkőzést követően a vétkes 
csapatnak az MRSZ Versenybizottsága felé igazolnia kell a Kollektív Versenyzési Engedély 
valódiságát és érvényességét. A digitális másolatról a sportszervezeteknek kell gondoskodni. 
 
Amennyiben a helyszínen nem kerül bemutatásra az eredeti Kollektív Versenyzési Engedély, az 
MRSZ Versenybizottsága az alábbi büntetési tételeket szabja ki: U13, U15, U17 bajnokságok: 10.000 
Ft/alkalom, U21 és NBII bajnokságok: 25.000 Ft/alkalom, NBI, Magyar Kupa: 50.000 Ft/alkalom 
(alkalom = tornarendszerben a torna, bajnoki rendszerben a mérkőzés).  
 
Abban az esetben, ha a Kollektív Versenyzési Engedély sem eredeti, sem digitális példányát sem 
tudja bemutatni a sportszervezet, a mérkőzés nem kerülhet lejátszásra. A Kollektív Versenyzési 
Engedéllyel való visszaélés esetén a vétkes csapatot ki nem állónak kell tekinteni az adott mérkőzés 
tekintetében. 
 
Üdvözlettel, 
 
 
Budapest, 2017. 09. 18. 
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Főtitkár 
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