
Budapesti Röplabda Szövetség    érkezett:  _________________ 

1053 Budapest, Curia utca 3. 

nevezesek@brsz.hu     befizetés: _________________ 

 

 

 

N E VE ZÉS I  LA P a 2017/2018. bajnoki idényre 
 

 
A sportszervezet neve, vagy a 

jogokat gyakorló szervezet: ________________________________________________________________ 
 
A csapat neve a bajnokságban: ________________________________________________________________ 
 
Nevezés: FELNŐTT NŐI -       FÉRFI versenyszámra. 
 
Jogosultsága alapján a csapat a bajnokság I. osztályában kíván indulni: IGEN -    NEM 
 
A csapat értesítési adatai:  e-mail: _______________________________________________ 
 

név: ______________________________________ telefon: ______________________________________ 
 
cím: ________   _______________________, ________________________________ u. _______________. 

 
A csapat képviseletére jogosult személy(ek): ___________________________________________________ 
 
Pályaválasztóként mérkőzéseinek helyszíne: __________________________________________________ 
 

cím: ________   _______________________, ________________________________ u. _______________. 
 
Pályaválasztóként mérkőzéseinek időpontja: 

                                           (A mérkőzés kezdési időpontjának feltüntetése és a pálya meddig vehető igénybe.) 
 
      hétfő: ____:____-kor,   ____:____-ig,                      péntek: ____:____-kor,  ____:____-ig, 
 
       kedd: ____:____-kor,  ____:____-ig,                     szombat: ____:____-kor, ____:____-ig, 
 
     szerda: ____:____-kor,  ____:____-ig,                   vasárnap: ____:____-kor,  ____:____-ig. 
 
csütörtök: ____:____-kor,  ____:____-ig, 
 
A csapattal kapcsolatban felmerülő költségek (tagdíj, nevezési díj, változtatási díjak stb.) számlázási adatai: 
 

név/megnevezés: _____________________________________________________________________ 
 

cím/székhely:  _____________________________________________________________________ 
 

adószám:   _____________________________________________________________________ 
 
Csatolt mellékletek: 

1. számú: „Nyilatkozat” a köztartozás mentességről   VAN NINCS 

2. számú: „Adatlap” a tagnyilvántartáshoz szükséges adatokról VAN 

3. számú: „Bejelentések” a kérésekről, egyeztetésekről  VAN NINCS 

4. számú: „Leiratkozás” legfeljebb két játékvezetőt érintően  VAN NINCS 

A csapat értesítési adatainak (kapcsolattartó nevének, e-mail címének és telefonszámának) a BRSZ honlapján 

(www.brsz.hu) történő megjelenéséhez       HOZZÁJÁRULOK NEM JÁRULOK HOZZÁ 
 
Alulírott kijelentem, hogy a csapat a bajnoki versenykiírás feltételeit ismeri, azokat elfogadja. 

 

____________________, 2017. ____________________ ___. 
 

P. H. 

 

___________________________ 

/felelős vezető/ 

http://www.brsz.hu/


N Y ILAT KO ZAT 

 

a 2017/2018. évi Budapest bajnokságok nevezési lapjához (1. számú melléklet) 

 

 

 

A sportszervezet neve: ________________________________________________________ 

 

                           címe: _________________________________________________________ 

 

 

 

Mint a fent megnevezett sportszervezet felelős vezetője kijelentem, hogy a sportszervezetnek 

kilencven napnál régebben lejárt köztartozása (NAV) és a Számviteli Törvény szerinti, éves 

beszámolóját az illetékes szerve elfogadta. 

 

Ezen nyilatkozat a sportszervezet által, a 2017/2018. évi Budapest bajnokságokban indított 

csapat/csapatok nevezése érdekében készült a Sportról szóló 2004. évi I. Törvény 32.§ (1) 

bekezdés rendelkezésének megfelelően. 

 

___________________, 2017. ____________________ ___. 

 

 

P. H. 

 

___________________________ 

/felelős vezető/ 

 

 

 

 



A D ATL A P 

a Budapesti Röplabda Szövetség tagnyilvántartása érdekében 

 

a 2017/2018. évi Budapest bajnokságok nevezési lapjához (2. számú melléklet) 

 

 

A sportszervezet neve, vagy a 

jogokat gyakorló szervezet: __________________________________________________ 
 
A csapat(ok) neve(i) a bajnokság(ok)ban: _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

A szervezetnek a bíróságnál bejegyzett teljes (nem rövidített) elnevezése: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

A nyilvántartás sorszáma: ____________ - a bejegyzési végzés száma: __________________ 

 

Megjegyzés, ha nem rendelkezik tényleges bírósági bejegyzéssel: ______________________ 

 

Bejegyzés szerinti székhelye: ___________________________________________________ 

 

Bejegyzés szerinti képviselő: ___________________________________________________ 

 

bejegyzés szerinti címe: ___________________________________________________ 

 

A szervezet adószáma:  __ __ __ __ __ __ __ __  -  __  -  __ __ 

 

Szakosztályvezető: 

 

neve: _________________________________________________________________ 

 

címe: _________________________________________________________________ 

 

telefonszáma(i): _________________________________________________________ 

 

e-mail címe: ____________________________________________________________ 

 

 

Megjegyzés: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________, 2017. ____________________ ___. 

 

P. H. 

 

___________________________ 

/felelős vezető/ 



BE JEL ENT ÉSE K 

 

a 2017/2018. évi Budapest bajnokságok nevezési lapjához (3. számú melléklet) 

 

 

A sportszervezet neve, vagy a 

     jogokat gyakorló szervezet: __________________________________________________ 
 
A csapat neve a bajnokságban: __________________________________________________ 

 

 

Versenyszám: FELNŐTT NŐI -    FÉRFI 

 

 

Oka:  KÉRÉS – EGYEZTETÉS – ELFOGLALTSÁG  bejelentése. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________, 2017. ____________________ ___. 

 

P. H. 

 

___________________________ 

/felelős vezető/ 

 



LE I RAT KO ZÁ S  

 

a 2017/2018. évi Budapest bajnokságok nevezési lapjához (4. számú melléklet) 

 

 

A sportszervezet neve, vagy a 

jogokat gyakorló szervezet: __________________________________________________ 
 
A csapat neve a bajnokságban: __________________________________________________ 

 

Versenyszám: FELNŐTT NŐI  -  FÉRFI 

 

A felnőtt Budapest bajnokságok 2017/2018. évi versenykiírásainak XI. fejezet 3. pontja 

kimondja: 

 Valamennyi csapat írásban rögzítetten, két játékvezetőre vonatkozóan kérheti, hogy az 

adott bajnoki idényben csapatuk mérkőzésén ne kapjon küldést. A „Leiratkozás”, a 

nevezési lap 4. számú melléklete. A BRSZ JB a ligaértekezletig bejelentett kérelmeket a 

bajnokság kezdetétől veszi figyelembe. Ezt követően a 2018. január 31-ig pótolt, 

megváltoztatott, kiegészített kérelmek 2018. február 1-től válnak érvényessé. 

 

A 2016/2017. bajnoki idényben működő játékvezetők listája megtalálható a BRSZ honlapján, 

a „Játékvezetők” menüpont alatt. 

 

 

Ennek alapján, a bajnokság során kérem 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

játékvezető(k) küldésének mellőzését a csapat mérkőzésein.                                                  

 

 

 

___________________, 2017. ____________________ ___. 

 

P. H. 

 

___________________________ 

/felelős vezető/ 

  



MA GYA R RÖ PL AB D A S ZÖ VET SÉ G   

S ZÁ ML AI GÉ NYLŐ  A DATL A P 

 

a 2017/2018. évi Budapest bajnokságok nevezési lapjához (5. számú melléklet) 

 

SZÁMLAIGÉNYLŐ  ADATAI 

Név:  

Székhely:  

Levelezési cím:  

Nyilvántartási szám:  

Adószám:  

Nyilvántartásba vétel időpontja:  

Képviselő(k) neve:  

Képviselő címe(i):  

Képviselő telefonszáma(i):  

Képviselő e-mail címe(i):  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  

SZÁMLAIGÉNY  MEGJELÖLÉSE 
MRSZ 2017. évi tagdíj  tag vagyok / tagfelvételi kérelmet nyújtok be 

MRSZ nyilvántartásába játékos 

leigazolása 

csatolt lista alapján (név,szül.dátum) 

fő: 

MRSZ versenyengedély kiváltása 

2017/2018 szezonra 

csatolt lista alapján (név,szül.dátum) 

fő: 

BRSZ Budapest felnőtt női és férfi 

bajnokság nevezési díja 
csapatok száma:  

Egyéb igény  

 

Budapest, 2017.  ………………… 
 

         Aláírás 

     Nyomtatott betűvel:  ………………………………… 
 

Beküldési cím:  penzugy@hunvolley.hu 
Az átutalás közleményében kérjük feltétlenül tüntesse fel a kiállított számla számát. 

 

mailto:penzugy@hunvolley.hu

