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A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Versenyszabályzatát - az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
 

1. § A Versenyszabályzat hatálya és az MRSZ által rendezett versenyek 
 
A Versenyszabályzat hatálya kiterjed az MRSZ által rendezett ülőröplabda versenyek 
lebonyolításával kapcsolatos szabályok és előírások meghatározására, az MRSZ Nyilvántartási 
és Átigazolási Bizottságra (a továbbiakban: NYÁB), az MRSZ Fogyatékkal Élők Röplabda 
Bizottságára (a továbbiakban: FÉRB),  az MRSZ Játékvezetői Testületére (a továbbiakban: JT), 
az MRSZ Etikai és Fegyelmi Bizottságára (a továbbiakban: EFB), a versenyrendező szervekre és 
képviselőikre,a sportolókra, az edzőkre, a gyúrókra, az orvosokra, valamint a 
jegyzőkönyvvezetőkre. 
 

 Az MRSZ által rendezett ülőröplabda versenyekre 

 Nemzeti Bajnokságra (NB I)(lebonyolítási rend 1. sz. melléklet) 

 Magyar Kupára 
 

 
2. § Versenyekre történő nevezés 

 
2.1 Az MRSZ ülőröplabda versenyrendszerében csak az a sportszervezet (egyesület, 

sportiskola, iskola, iskolai sportkör, diák sportegyesület, sportvállalkozás) vehet részt, 
amelynek nincs 3 hónapot meghaladó lejárt köztartozása és ha – gazdasági társaság 
esetén – nem áll felszámolás alatt. Az indulási jogosultságot az érintett sportszervezet 
másra nem ruházhatja. 

 
2.2 Az MRSZ által rendezett versenyekre nevezhet minden (az előző bekezdésben 

foglaltaknak megfelelő) Magyarországon működő és hivatalosan bejegyzett, ülőröplabda 
szakosztállyal rendelkező sportszervezet, amennyiben az MRSZ- szel tagsági 
viszonyban áll, illetve kezdeményezi tagsági viszony létesítését, valamint magára nézve 
kötelezőnek fogadja el az MRSZ valamennyi szabályzatát, az Elnökség és az 
Ügyvezetőség határozatait és ezen Versenykiírás rendelkezéseit. Nevezhet továbbá 
olyan külföldi sportszervezet, aki saját országa versenyengedélyével, és érvényes 
sportorvosi engedélyével rendelkezik, valamint elfogadja a MRSZ Ülőröplabda 
Versenykiírásában rögzített rendelkezéseit. 

  
2.3 Az MRSZ által rendezett ülőröplabda versenyekre a Nevezési lapon kell nevezni papír 

alapon, vagy elektronikus úton. A nevezési határidő az adott verseny lebonyolítási rend 
mellékletében található. A nevezéssel egyidejűleg csatolni kell a nevezési díj és az éves 
tagdíj befizetését igazoló bizonylat másolatát, a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás 
igazolását (NAV). Ha a nevezés elektronikus úton történt, a dokumentumokat papír 
alapon is el kell küldeni az FÉRB- nek (ezek beérkezési határideje a nevezési határidőt 
követő nyolcadik nap). Amennyiben a sportszervezetnek rendezetlen tartozása van az 
MRSZ- szel szemben, vagy a nevezési díjat, vagy a tagdíjat nem fizette be, vagy hibásan 
töltötte ki a Nevezési Lapot, vagy a fenti dokumentumok bármelyike hiányzik, a nevezést 
az FÉRB nem fogadja el, hanem hiánypótlásra szólítja fel a sportszervezetet, aminek 
időtartama nem tolja ki a nevezési határidőt. Új sportszervezet (nevezési határidő előtt 3 
hónapnál nem régebben alakult) nevezése esetén a bírósági bejegyzés internetről 
kinyomtatott igazolása elegendő. Az eredeti okiratokat a kézhezvételtől számított 8 
napon belül az FÉRB részére be kell nyújtani. 
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2.4 A Nevezési lapon leadott adatokban történt változást azonnal, írásban közölni kell az FÉRB- 
vel. Ennek elmulasztásából fakadó következmények a vétkes sportszervezetet terhelik. 
 

2.5 Ugyanabban a bajnokságban, illetve a Magyar Kupában minden sportszervezet több 
csapatot is nevezhet. Valamennyi sportszervezet valamennyi játékosa csak egy csapatban 
szerepelhet a bajnokság során. Kivételt képeznek a Magyar Bajnokságban nevező 
válogatott csapatok, ahol a sportszervezetek meghívott játékosai szerepelhetnek. 
 

2.6 Valamennyi elfogadott, vagy elutasított nevezésről, illetve a hiánypótlásra való felszólításról 
az FÉRB írásos értesítést küld (elektronikus úton). 
 
 

3. § Játéknapok 

 

3.1. A NB (Nemzeti Bajnokság) és MK (Magyar Kupa) tornák időpontjait a FÉRB jelöli ki az általa 

meghatározott napokra. A tornák a rendező által meghatározott szombati vagy vasárnapi napokon 

kerülnek megrendezésre. Az NB és MK mérkőzéseket (tornákat) nem lehet megrendezni Karácsony, 

Húsvét és Mindenszentek ünnepnapokon, hivatalosan elrendelt munkaszüneti 

napokon,ünnepnapokon,valamint hétvégét érintő munkanapokon. 
 

3.2. Az MB és MK tornák rendezőit a FÉRB jelöli ki az érintett csapatok javaslatának figyelembe 

vételével. 

 

3.3. Az NB és MK tornák idejéről és kijelölt rendezőiről a FÉRB elektronikus úton értesíti a 

csapatokat,melyet hivatalos közlésnek kell tekinteni. Az NB és MK tornák rendezésére kijelölt 

sportszervezeteknek írásos visszaigazolást kell küldeni a FÉRB számára a torna megrendezéséről a 

megadott határidőig .A visszaigazolás csak elektronikus módon történhet. 

 

3.4. Ha az NB és MK tornán résztvevő csapatok valamelyike a torna időpontjára vonatkozó változtatást 

kezdeményez, úgy azt a FÉRB csak akkor fogadhatja el, ha a kezdeményező valamennyi csoportjában 
lévő ellenfelével megállapodott, és valamennyi csapat ezt írásban megerősítette. A torna időpontja 

előtt 7 naptári napon belül a FÉRB nem fogad el változtatási kérelmet. 

 

3.5. A FÉRB fenntartja a jogot arra, hogy a rendezésre kijelölt sportszervezettől a bajnoki idényben  

megvonja a rendezés lehetőségét, amennyiben a visszaigazolás a kért határidőig nem történik meg, 

vagy ha a torna a kijelölt időpontban nem rendezhető meg és az érintett csapatok a változtatást nem 

fogadják el, vagy ha a rendezést a sportszervezet nem vállalja el. 

 

3.6. Az NB és MK tornák összes rendezéssel felmerülő költségét (terem bérlet)a MRSZ fizeti. 

 

 

4.§ Helyezések eldöntése 
 

4.1. A versenyeken lejátszott mérkőzéseken a győztes csapat 3:0, illetve 3:1 arányú győzelem 
esetén 3 pontot, 3:2 arányú győzelem esetén 2 pontot kap, a vesztes csapat 3:2 arányú 
vereség esetén 1, 3:0 illetve 3:1 arányú vereség esetén 0 pontot kap.  
 

4.2. A helyezések kiszámítása körmérkőzések esetén: 

 a győzelemért, vereségért kapott pontok száma, ennek egyenlősége esetén 

 a megnyert mérkőzések száma, ennek egyenlősége esetén 

 az összes mérkőzésen nyert és vesztett játszmák aránya, ennek egyenlősége esetén 

 az összes mérkőzésen nyert és vesztett pontok aránya, ennek egyenlősége esetén 

 az egymás elleni eredmény dönt. 
 

 
5. § Díjazás 

 



                                                    A Magyar Röplabda Szövetség 
2017-2018.évi Ülőröplabda Versenyszabályzata 

Versenykiírás 
 

 

4 
 

5..1  A bajnokság győztese serlegdíjazásban, az 1-3. helyezett csapat 15-15 db érem valamint 1-
1 db oklevél, az összes többi csapat oklevél díjazásban részesül. 

 
5.2 A Magyar Kupa győztese egy évre megkapja az MRSZ által felajánlott vándorserleget. 

Amelyik sportszervezet csapata háromszor egymás után az első helyen végez, a serleget 
végleg elnyeri. Az 1-3. helyezett csapat 15-15 db. érem valamint 1-1 db oklevél, az összes 
többi csapat oklevél díjazásban részesül. 

 
5.3 Ha a bajnokság vagy a Magyar Kupa döntők-helyosztók bármelyikén az egyik résztvevő 

csapat (előzetes egyeztetés elmulasztásával) nem várja meg a hivatalos eredményhirdetést, 
akkor az adott döntőn-helyosztón semmilyen különdíjat nem kaphat sem a csapat, sem a 
csapattagok, valamint az FÉRB 20.000,- Ft befizetésére kötelezi a csapat sportszervezetét. 

 
 

6. § Költségek és elszámolási rend 
 
6.1 Az MRSZ Alapszabályában rögzítettek szerint éves tagdíjat és jelen Versenykiírás 

lebonyolítási rendjét tartalmazó mellékleteiben meghatározott összegű nevezési díjat kell 
fizetnie mindazon sportszervezeteknek, amelyek bármelyik bajnokságban indulni 
szeretnének. A tagdíjat, továbbá a nevezési díjat az MRSZ számlájára (MKB Bank 
10300002-10564905-49020012) kell befizetni. A tagdíj és a nevezési díj befizetését igazoló 
bizonylat másolatát a nevezési lappal együtt kell beküldeni. 

 
6.2 Játékvezetői, versenybírói, szövetségi ellenőri, teremfelmérői költségtérítést,a játékvezetői és 

a versenybírói költségtérítést az MRSZ központilag,megbízási szerződés szerint fizet meg. A 
csapatokra ez plusz költségterhet nem ró. 
 

6.3 Óváshoz, vagy fellebbezéshez az adott lebonyolítási rend mellékletben meghatározott 
eljárási díj befizetést igazoló bizonylat másolatát mellékelni kell. Ennek hiányában az óvás, 
illetve a fellebbezés érdemben nem tárgyalható. Elfogadott óvás vagy elfogadott fellebbezés 
esetén az eljárási díj 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül. 

 
6.4 Mérkőzés időpont változtatás átvezetése csak a változtatási díj befizetését igazoló bizonylat 

másolatának beküldését követően történhet meg. A díj meghatározása az adott verseny 
lebonyolítási rend mellékletében található, a kiszabott díj mérséklésére az FÉRB- nek nincs 
jogköre. 

 
6.5 Azon sportszervezetek, amelyek a bajnokság ideje alatt valamilyen jogcímen pénz 

befizetésre kötelezettek és azt a megadott határidőre nem teljesítik, az FÉRB határozata 
alapján a sportszervezet valamennyi sportolója számára kiadott versenyzési engedély 
felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget. A 
felfüggesztés ideje alatt a sportszervezet valamennyi benevezett csapata játék nélkül elveszti 
kiírt mérkőzéseit, de ezeken a mérkőzéseken a csapatokat nem kell ki nem állónak tekinteni, 
továbbá a sportszervezet által kezdeményezett változtatási kérelmeket az FÉRB nem bírálja 
el. A versenyzési engedélyeket az FÉRB a befizetési kötelezettség teljesítését követő 3 
munkanap elteltével érvényesíti újra. 

 
6.6 Késedelmi eseti díjat köteles fizetni az a sportszervezet, amely a Versenykiírásban 

meghatározott határidőig bármely adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget. A 2017-2018-  as idény második bajnoki fordulójáig, türelmi időt kapnak a 
csapatok ezen kötelezettségeik teljesítésére. 

 
 
 
 
                                           7.§ Játékosok szerepeltetése 

 



                                                    A Magyar Röplabda Szövetség 
2017-2018.évi Ülőröplabda Versenyszabályzata 

Versenykiírás 
 

 

5 
 

7.1. Az MRSZ által rendezett ülőröplabda versenyeken csak az MRSZ által kiállított Ülőröplabda 
Sportolói Igazolvánnyal, érvényes Sportorvosi Engedéllyel és az abban szereplő, és azzal 
azonos azonosítási számmal megjelölt érvényes Versenyzési Engedéllyel rendelkező 
sportoló szerepeltethető. Nevezett igazolványokkal és engedélyekkel kapcsolatban az 
MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata is tartalmaz fontos részleteket. 
 

7.2. A Versenyzési Engedélyt a Versenyzési Engedély kérő lapon kell benyújtani az FÉRB- nek a 
lebonyolítási rend mellékleteiben meghatározott határidőig. Versenyzési Engedélyt csak 
azok számára lehet kérni, akik a sportszervezet igazolt sportolói, vagy átigazolásuk már 
elintéződött. A Versenyzési Engedély iránti kérelemről az FÉRB- nek 8 napon belül 
határoznia kell. Ha azok az előírásnak megfelelnek, a Versenyzési Engedélyeket a 
sportszervezetek személyesen vehetik át az MRSZ irodájában. Amennyiben az FÉRB a 
kérelmet hiányosnak találta, azt hiánypótlásra - határidő kitűzése mellett - visszaküldeni 
köteles. Pótlólagos Versenyzési Engedélyt a lebonyolítási rend mellékleteiben 
meghatározott időpontig lehet kérni az FÉRB- től az erre rendszeresített Versenyzési 
Engedélykérő lapon. 
 

7.3. Az MRSZ által kiírt versenyekre benevezett sportszervezetek szerződtetett sportolóikat a 
Versenyzési Engedélykérő lapon kötelesek megjelölni. A Versenyzési Engedély kérő lap 
keltezése után szerződtetett sportolókat a Versenyzési Engedély kérő lap újbóli kitöltésével 
(az újonnan szerződtetett sportolókra vonatkozóan) és az FÉRB-hez történő megküldésével 
kell benyújtani. 
 

7.4.  Az FÉRB a Versenykiírást és fenti pontokban említett valamennyi nyomtatványt az MRSZ 
honlapjáról le lehet tölteni, azokat az FÉRB a Versenykiírással együtt csak külön kérésre 
küldi meg a sportszervezeteknek és a területi szövetségeknek. 
 

7.5. Érvényes Versenyzési Engedély hiánya esetén a játékos nem szerepelhet a mérkőzésen. A 
Versenyzési Engedély abban az esetben érvényes, ha az adott bajnoki év valamint 
versenyszám jelölve van, és az FÉRB vezetője vagy a főtitkár kék színű aláírásával és az 
FÉRB bélyegzőjével van ellátva. Az Ülőröplabda Sportolói Igazolványban szereplő 
betétlapon a Versenyzési Engedélyek különböző sorai közül kizárólag a legkésőbbi 
dátummal bejegyzett kategóriák az érvényesek. Új sorba történő bejegyzés, vagy átigazolás 
másik sportszervezethez az előző bejegyzéseket érvényteleníti. 

 
7.6. Játékosok jogosulatlan szereplése. A játékos, vagy játékosok jogosulatlan szereplése esetén 

a vétkes csapatot az FÉRB ki nem állónak tekinti. Amennyiben a vétség megismétlődik, úgy 
a csapatot az FÉRB kizárja a bajnokságból. 
 

7.7. A Teremröplabda Sportolói Igazolvány bármely elemének (fénykép, adatok, le-, és 
átigazolási adatok, Versenyzési Engedély, Sportorvosi Engedély, pecsétek, aláírások, stb.) 
meghamisításának felmerülő alapos gyanúja esetén a mérkőzés első számú játékvezetője, 
vagy a szövetségi ellenőr a játékos Teremröplabda Sportolói Igazolványát azonnali hatállyal 
bevonhatja. Azt haladéktalanul köteles átadni az FÉRB-nek, amely – annak indokoltsága 
esetén – a JFB intézkedését kéri. Az eljárás alá vont játékos, az eljárás ideje alatt nem 
szerepelhet mérkőzésen, Versenyzési Engedélyét az FRB azonnali hatállyal felfüggeszti. 

 
 

8. § Várakozási idő 
 

Az MRSZ által rendezett versenyeken a más helységből érkező csapatra a várakozási idő 30 
perc. A várakozási időn belül megérkezett csapat részére a megérkezéstől számítva 20 perc 
bemelegítési időt kell biztosítani. 

 
 

9. § Ki nem állás és szankció 
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9.1 Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés (torna) helyszínén a kijelölt 
időpontban egyáltalán nem, vagy hatnál kevesebb Sportolói Igazolvánnyal rendelkező 
játékossal jelent meg, kivéve a vis maior eseteit. A ki nem állónak tekintett csapat elveszíti a 
mérkőzést 0:3 (0:75) arányban és egy bajnoki pont levonásra kerül tőle. 

 
9.2 Nem tekintendő ki nem állónak az a csapat, amely a mérkőzés (torna) helyszínén a kijelölt 

időpontban legalább hat Sportolói Igazolvánnyal rendelkező játékossal megjelent, de 
adminisztratív hiányosságok miatt (pl.: Sportorvosi Engedély érvénytelensége) a mérkőzést 
lejátszani nem lehet. Ugyancsak nem lehet ki nem állónak tekinteni azt a csapatot, amelynek 
játékosai a szükséges igazolványokkal, engedélyekkel nem rendelkeztek, de fényképes 
igazolvány alapján azonosíthatók és a mérkőzést (tornát) követő első munkanapon a 
dokumentumokat bemutatják az FÉRB-nek és azok a mérkőzés (torna) időpontjában 
érvényesek voltak. Ezekben az esetekben a vétkes csapat elveszíti a mérkőzést 0:3 (0:75) 
arányban, és 0 pontot kap. 
 

9.3 A tornáról, vagy mérkőzésről való távolmaradást az FÉRB akkor tekinti a vis maior esetének, 
ha a sportszervezet legkésőbb a tornát, vagy mérkőzést követő hetedik napon hivatalos 
igazolást nyújt be a távolmaradás okáról. Hivatalos igazolásként kizárólag hatóságok által, 
vagy MÁV, vagy Volán Igazgatóságok által, vagy gépjármű balesetbiztosító, vagy a Magyar 
Autóklub által, illetve orvos által kiállított igazolást fogad el. Nem tekintendő vis maior 
esetnek, ha a sportszervezet a torna vagy mérkőzés forgatókönyvét bármilyen okból nem 
kapta meg és a versenyen emiatt nem vett részt.Vis maior miatt elmaradt mérkőzést 
mindenképpen le kell játssza határozatban rendelkezik. 

 
9.4 Ha a csapatok közül egyik sem jelenik meg, mindkét csapat ki nem állónak tekintendő, 

mindkettőt 0:3 (0:75) arányban vesztesnek kell nyilvánítani és mindkét csapattól egy bajnoki 
pont levonásra kerül. 

 
9.5 Ha valamely csapat a bajnokság/kupa során három mérkőzésen nem áll ki, az FÉRB a 

csapatot a bajnokságból kizárja. 
 

9.6 Az a csapat, amelyik a mérkőzés folyamán a pályáról önkényesen levonul, a mérkőzést 0:3 
(0:75) arányban elveszíti, majd az FÉRB a bajnokságból kizárja. 

 

9.7 A kizárt, megszűnt vagy visszalépett csapatok eredményeit az alábbiak szerint kell 
figyelembe venni: 

 ha az alapszakaszban történik törlés, az addigi eredményeit törölni kell 

 ha a fentieket lejátszotta, az eredmények maradnak,ha a rájátszásban történik a 

törlés, csak az ebben a szakaszban elért eredményeit kell törölni. 

 

9.8 Ha bármelyik csapat eredményei törlésre kerülnek, akkor a törölt eredményeket az ellenfelek 
szempontjából is töröltnek kell tekinteni, azaz úgy kell tekinteni, mintha le sem játszották 
volna az adott törölt mérkőzést. 
 

9.9 Ha a csapatok közül egyik sem jelenik meg, mindkét csapat ki nem állónak tekintendő, 
mindkettőt 0:3 (0:75) arányban vesztesnek kell nyilvánítani és mindkét csapattól egy bajnoki 
pont levonásra kerül. 

 

9.10 Ha valamely csapat a bajnokság/kupa során három mérkőzésen nem áll ki, az FÉRB a 
csapatot a bajnokságból kizárja. 

 
 

10. § A mérkőzés folyamán „kizárt” csapattag elleni szankció 
 
10.1 A mérkőzés folyamán „kizárás sportszerűtlen viselkedésért” szankcióval büntetett csapattag 

a kizárás napján rendezett további mérkőzéseken és a csapata soron következő 
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(ugyanolyan osztályú, MRSZ által, de nem a kizárás napján rendezett) 1 mérkőzésén nem 
léphet pályára, a jegyzőkönyvben sem szerepelhet. Továbbiakban ügyét az EFB tárgyalja. 

 
10.2 A fegyelmi tárgyalásra az EFB által meghatározott időpontban kerül sor. 
 
10.3 Amennyiben a játékvezetők jelentése alapján a tettlegesség megállapítható a kizárással 

kapcsolatban, akkor az FÉRB a csapattag Versenyzési Engedélyét illetve megfelelő 
működési engedélyét felfüggeszti a jogerős fegyelmi határozatig, amelyről az érintett játékos 
sportszervezetét írásban értesíteni kell. 

 
 

11.§ Óvás, fellebbezés 
 

11.1 Az MRSZ által rendezett versenyekkel kapcsolatos mindennemű óvás ügyében az FÉRB 
dönt. Óvást benyújtani a mérkőzést követő 8 naptári napon belül, az óvási díj befizetését 
igazoló bizonylat másolatának egyidejű beküldésével lehet. Az óvás ügyében hozott elsőfokú 
határozat fellebbezés hiányában jogerőssé válik. 

 
11.2 A bajnoki és kupamérkőzésekkel kapcsolatos óvást a mérkőzés befejezését követő 24 

órán belül kell benyújtani az FÉRB-nek. Az óvásról az FÉRB dönt, amennyiben az óvási díj 
befizetését igazoló dokumentum az FÉRB vezetőjének bemutatásra kerül a mérkőzést 
követő 24 órán belül (ha ez az időszak pihenőnapra vagy szabadnapra esik, akkor az óvási 
díj befizetését igazoló dokumentumot a következő első munkanap 12 óráig kell bemutatni). 
Az ebben az esetben meghozott elsőfokú határozat ellen fellebbezni lehet a 11.3. pont 
szerint, de a fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 

 
11.3 Az FÉRB által hozott és írásban rögzített valamennyi elsőfokú határozat ellen annak 

kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül az MRSZ Elnökségéhez lehet fellebbezést 
benyújtani a fellebbezési díj befizetését igazoló pénztári bizonylat egyidejű beküldése mellett. 

 
11.4 Az óvás valamint a fellebbezés ügyében hozott határozatokról az érintett feleket írásban 

értesíteni kell. 
 
 

12.§ Mérkőzés rendezési feltételek 
 
12.1 A felnőtt NB-es mérkőzéseken Mikasa MVA200 3 db mérkőzéslabda, és 2 db tartalék 

mérkőzéslabda használata kötelező. A bajnoki és Magyar Kupa-mérkőzést rendező 
sportszervezeteknek legkevesebb 10 db előírt típusú Mikasa MVA200 labdával kell 
rendelkezni, melyek meglétét a teremhitelesítés keretében és minden mérkőzés rendezése 
esetén ellenőrizni kell. 
 

12.2 Cserepadot (vagy a szabályoknak megfelelő számú egyforma széket) minden 
mérkőzésen biztosítania kell a pályaválasztó csapatnak, és azon csak a röplabdázás 
hivatalos játékszabályai által meghatározott személyek foglalhatnak helyet. 

 

12.3 Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén cseretábla használata 
kötelező. 

 

12.4 Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén csak a MRSZ hivatalos 
Nemzetközi Mérkőzésjegyzőkönyve használható, mely az MRSZ-ben szerezhető be. 
(Fénymásolt, egyéb módon sokszorosított nem). Jegyzőkönyvvezetőről és a jegyzőkönyvről 
FÉRB gondoskodik. Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén csak az 
MRSZ által kiadott és érvényes engedéllyel (licenccel) rendelkező személy vezetheti a 
jegyzőkönyvet. Amennyiben olyan torna kerül megrendezésre, amit nem az MRSZ rendez,de 
egyéni megállapodás alapján a kifizetés központilag történik,a rendezésre kijelölt csapat 
felelőssége,hogy az előírásoknak megfelelő jegyzőkönyvvezetőt biztosítson és erről az 
MRSZ-t tájékoztassa legkésőbb a torna,mérkőzés előtt 7 nappal. 
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12.5 Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén eredményjelző használata 
kötelező, amit a pályaválasztó csapatnak kell biztosítani. Amennyiben elektromos 
eredményjelző van, az MRSZ által a bajnokság előtt a sportágfejlesztési támogatás 
keretében kiosztott kézi eredményjelző megléte akkor is szükséges. 

 

12.6 Az MRSZ által rendezett összes verseny összes mérkőzésén ülésrendi lap használata 
kötelező. Erről mindkét csapat saját maga gondoskodik. Amennyiben a fenti mérkőzések 
valamelyikén szövetségi ellenőr működik, ő határozza meg a kitöltendő ülésrendi lapok 
számát csapatonként és játszmánként. Az ülésrendi űrlap letölthető az MRSZ hivatalos 
honlapjáról (www.hunvolley.hu). 

 

12.7 Ha az MRSZ rendezi a mérkőzést, akkor minden a fenti pontokban felsorolt szükséges 
feltételről és kiegészítőről az MRSZ gondoskodik 

 
 

13. § Sportorvosi engedély 
 
13.1 Az MRSZ által rendezett mérkőzéseken csak érvényes Sportorvosi Engedéllyel 

rendelkező sportoló szerepelhet. Az érvényességet a sorszámos Ülőröplabda Sportolói 
Igazolványban lévő Sportorvosi Engedélyen sportorvosi aláírással, sportorvosi bélyegzővel, 
az orvos egyedi körpecsétjével, valamint „Versenyezhet” bélyegzővel és keltezéssel kell 
igazolni. 

 
13.2 A Sportorvosi Engedélyek érvényességi ideje 18 év alattiak esetében 6 hónap, 18 év 

felettiek esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell 
figyelembe venni. 

 
 

14. § Dopping 
 
14.1 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság (EMMI 

SFÁ) és az MRSZ fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül is 
doppingellenőrzést tartson. Az MRSZ által rendezett versenyeken résztvevő sportolókra az 
MRSZ Doppingellenes Szabályzata vonatkozik, mely összhangban van az FIVB, IOC, 
WADA, MPB doppingszabályzatokkal és a doppingra vonatkozó hazai rendeletekkel. 

 
14.2 A doppingellenőrzés lebonyolításának előírásait az EMMI erre vonatkozó szabályzata 

tartalmazza, amely hozzáférhető az EMMI és a MOB internetes honlapján. 
 
14.3 A doppingvizsgálat pozitív eredménye esetén a sportoló Versenyzési Engedélyét a 

hivatalos értesítés napján fel kell függeszteni, ezzel egyidejűleg a sportfegyelmi eljárást meg 
kell indítani! 

 
 

15. § Játékvezetés, szövetségi ellenőr 
 
15.1 A mérkőzésekre a JT a játékvezetőket e-mailes formában küldi. A csapatok írásos 

kérésére a JT a mérkőzést követően 2 naptári napon belül faxon igazolja a játékvezetők 
működésének jogosságát. A bajnoki mérkőzéseken és a Magyar Kupa fordulóin a 
játékvezetőnek az adott mérkőzésre szóló hivatalos, a küldő által aláírt "játékvezetői küldés" 
-sel, vagy e-mailes küldéssel kell rendelkeznie, amelyet a csapatok kérésére be kell 
mutatnia. 

 
15.2 Az MRSZ által rendezett ülőröplabda mérkőzésekre az I. és II. játékvezetőt, a 

sportszakmai és erkölcsi szempontok, valamint gazdasági szempontok figyelembevételével a 
JT jelöli ki. 
 

http://www.hunvolley.hu/
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15.3 Amennyiben a hivatalosan kiküldött I. játékvezető nem érkezik meg a mérkőzés kezdési 
időpontja előtt 30 perccel, a hivatalosan kiküldött II. játékvezető vezeti le a mérkőzést. Abban 
az esetben, ha a mérkőzés kezdési időpontja előtt 30 perccel egyik játékvezető sem jelenik 
meg a két csapat megegyezése alapján a mérkőzést szükség játékvezetővel is le lehet 
játszani. Ezt a megegyezést a két csapat vezetőjének aláírásával ellátva a jegyzőkönyv 
megjegyzés rovatában rögzíteni kell a mérkőzés megkezdése előtt. Ebben az esetben a 
mérkőzésről készült jegyzőkönyv eredeti példányát a pályaválasztó csapat 3 naptári napon 
belül köteles megküldeni a VB-nek. 

 
 

16. § Egyebek 

 

16.1 Az MRSZ által rendezett teremröplabda versenyeken a jegyzőkönyvvezetői asztalnál csak az alábbi 

személyek foglalhatnak helyet: 

 jegyzőkönyvvezető, 

 szövetségi ellenőr, 

 játékvezetői ellenőr 

 eredményjelző kezelője, 

 bemondó. 

 

16.2 Az MRSZ által rendezett teremröplabda versenyeken a jegyzőkönyvben és a cserepadon csak az 

alábbi hivatalos személyek szerepeltethetők a játékosokon kívül: 

 edző, 

 másodedző, 

 orvos, 

 masszőr (gyúró). 

 
 

17. § Záró rendelkezések (Általános rész I-II.) 
 
17.1 A mérkőzéseket az ülőröplabdázás érvényben levő előírásai, a World ParaVolley 

játékszabályai, és jelen Versenykiírás rendelkezései szerint kell lejátszani. 
 
17.2 A versenyidőszak alatt a Nemzeti Bajnokságokban és Magyar Kupában résztvevő 

sportszervezetek rendezhetnek nemzetközi és hazai tornát, valamint részt vehetnek ilyen 
tornákon, de ezen tevékenységüket be kell jelenteniük az MRSZ felé. 

 
17.3 A Versenykiírásban nem szereplő minden egyéb MRSZ által rendezett versenyekkel 

kapcsolatos vitás ügyekben első fokon az FÉRB dönt. A határozat ellen a kihirdetéstől 
számított 8 naptári napon belül az MRSZ Elnökségéhez lehet fellebbezni, a fellebbezési díj 
befizetésével egyidejűleg. 
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1. számú melléklet 
Nemzeti Bajnokság (NB) 

2017-2018. évi lebonyolítási rend 
 
 

 
1. A bajnokság célja 
 
1.1. A bajnokságban elért eredmények alapján megállapítani a 2017-2018. évi ülőröplabda 

Nemzeti Bajnokság bajnokait, helyezettjeit, felmérni a hazai erőviszonyokat. 
 
1.2. Lehetőséget nyújtani az ülőröplabdázás rendszeres és versenyszerű űzésére, a sportág 

országos és nemzetközi mérvű népszerűsítésére. 
 
1.3. Felkészíteni a klubcsapatokat és a válogatott játékosokat az eredményes nemzetközi 

szereplésre. 
 
1.4. Lehetőséget biztosítani a legtehetségesebb fiatalok felkutatására. 
 
 
2. A bajnokság rendezője 
 
2.1. A bajnokság rendezője az MRSZ, lebonyolítója az FÉRB. 
 
 
3. A bajnokság időtartama 
 
3.1. 2017. szeptember- 2018. május 
 
 
4. Korhatárok 
 
4.1. Korosztály: nincs megkötés. 
 
4.2. Kettős játékjogosultságot a Nemzeti Bajnokságban a Magyar Ülőröplabda Válogatottban 

szereplő  más klubokban leigazolt játékosai kérhetnek. 
 
4.3. A Sportorvosi Engedélyek érvényességi ideje 18 év alattiak esetében 6 hónap, 18 év felettiek 

esetében 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe 
venni. 

 
 
5. Határidők, időpontok 
 
5.1. Nevezési határidő: 2017.09.20. 
 
5.2. Versenyzési Engedély Kérő Lap benyújtási határideje: 2017.09.20. 
  



                                                    A Magyar Röplabda Szövetség 
2017-2018.évi Ülőröplabda Versenyszabályzata 

Versenykiírás 
 

 

11 
 

6. A bajnokság rendszere, lebonyolítása 
 

6.1 A jegyzőkönyvbe beírható játékosok létszáma 14 fő (12 mezőnyjátékos + 2 liberó). 
 
6.2  Egy csoport létszáma 3 csapatnál kevesebb nem lehet. Egy, kettő, vagy négy csoport esetén 

a bajnokság két-, három-, vagy négyfordulós, körmérkőzéses rendszerben. A mérkőzések 
helyszínét a FÉRB jelöli ki. 

 

6.3  A 2017-2018. évi Nemzeti Bajnokság sorrendje négy fordulóban alakul ki. Az első két forduló 
körmérkőzéses rendszerben zajlik, ahol kialakul a felső és alsó ház mezőnye. Ezt követően a 
csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak egymással a felső és alsó házban, az eredményszámítás 

is ennek megfelelően történik. A mérkőzések 3 nyert szettig tartanak.  
 
6.4  A Nemzeti Bajnokság első helyezett csapata serleg díjazásban részesül. A Nemzeti Bajnokság 

1-3 helyezettjei 15-15 db érem, valamint oklevél díjazásban részesülnek. A Nemzeti 
Bajnokság 4-8 helyezett csapatai oklevél díjazásban részesülnek. 

 
 

2. sz. melléklet 
A mérkőzések előtti, alatti és utáni protokoll 
 

16 perccel a kezdés előtt 
 
JÁTÉKVEZETŐK: 
Ellenőrzik a háló magasságát és feszességét, valamint az antenna és az oldalszalagok 
elhelyezését. 
 
15 perccel a kezdés előtt: SORSOLÁS 
 
JÁTÉKVEZETŐK: 
A játékvezetők a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek a sorsolás lebonyolítására. A 
sorsolás után az I. játékvezető közli a sorsolás eredményét a jegyzőkönyvvezetővel. 
 
CSAPATOK: 
A csapatkapitányok a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek a sorsolás lebonyolítására. A 
sorsolás után a csapatkapitányok és az edzők aláírják a jegyzőkönyvet. 
 
14 perccel a kezdés előtt: BEMELEGÍTÉS 
 
JÁTÉKVEZETŐK: 
Az I. játékvezető jelt ad a hivatalos bemelegítés megkezdésére, amely legalább 5-5 perc 
csapatonként, vagy együtt 10 perc a hálónál. A játékvezetők ellenőrzik a labdákat, a 
számozott cseretáblákat és minden, a játékhoz szükséges felszerelést, valamint azok 
tartalékát. A játékvezetők megadják a szükséges instrukciókat a vonalbíróknak, 
labdaszedőknek, pályatörlőknek, stb. A bemelegítés vége előtt a II. játékvezető összeszedi 
az állásrendi űrlapokat (Szövetségi ellenőr esetén 2-2 példányt) és átadja a 
jegyzőkönyvvezetőnek. 
 
CSAPATOK: 
Mindkét csapat megkezdi a melegítést a hálónál. 

 
4 perccel a kezdés előtt: A BEMELEGÍTÉS VÉGE 
 
JÁTÉKVEZETŐK: 
Az első játékvezető síppal jelzi a bemelegítés végét. Szövetségi ellenőr jelenléte esetén 
engedélyt kérnek tőle a mérkőzés megkezdésére. 
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0. perc: KEZDÉS 
 
A II. játékvezető jelzi az I. játékvezető felé, hogy a csapatok játékra készen állnak, ez utóbbi 
sípjelével engedélyt ad a játszma első nyitására. 

 
A mérkőzés alatt 
 
JÁTSZMÁK KÖZÖTTI SZÜNETEK  
 
CSAPATOK: 
Minden játszma végén a 6-6 játékos feláll saját alapvonalán. Az I. játékvezető jelzésére 
pályát cserélnek úgy, hogy amint a játékosok elhagyják a hálótartó oszlopokat, közvetlenül a 
kispadjukhoz mennek. 
 
2,5 perc: A II. játékvezető sípol 
 
JÁTÉKVEZETŐK: 
A II. játékvezető minden játszma előtt ellenőrzi a kezdőcsapatok állásrendjét. A nyitó 
játékosnak a labdaszedő adja majd a labdát. 
 
CSAPATOK: 
A II. játékvezető jelzésére a kezdőcsapatok közvetlenül a pályára mennek. 
 
3 perc: Az I. játékvezető sípjellel engedélyt ad a nyitásra 
 
Döntő játszma előtti szünet 
 
JÁTÉKVEZETŐK: 
A jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek sorsolásra. 
 
CSAPATOK: 
A döntő játszmát megelőző játszma végén a 6-6 játékos feláll saját alapvonalán. Az I. 
játékvezető jelzésére közvetlenül a kispadjukhoz mennek. A csapatkapitányok a 
jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek sorsolásra. 
 
2,5 perc: A II. játékvezető sípol 
 
JÁTÉKVEZETŐK: 
A II. játékvezető ellenőrzi a kezdőcsapatok állásrendjét, azután odagurítja a labdát a 
nyitójátékosnak. 
 
CSAPATOK: 
A II. játékvezető jelzésére a kezdőcsapatok közvetlenül a pályára mennek. 
 
3 perc: Az I. játékvezető sípjellel engedélyt ad a nyitásra 

 
A mérkőzés után 

 
JÁTÉKVEZETŐK: 
Mindketten az I. játékvezető felőli oldalvonalon felállnak és az üdvözlés után az 
adminisztrációs feladatok ellátásra a jegyzőkönyvvezetői asztalhoz mennek. 
 
CSAPATOK: 
A játék végén a mérkőzést befejező játékosok felállnak saját alapvonalukon. Az I. 
játékvezető sípjelére a két csapat a hálónál üdvözli egymást, elhagyják a pályát és a 
cserepadjukhoz 
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. 
 

 
4. számú melléklet 

Versenyzési Engedély 
 
1. Az MRSZ Versenykiírásában meghatározott bajnoki osztályban illetve kupákban szereplő 

sportolók részére bajnoki évenként Versenyzési Engedélyt kell kérni az MRSZ FÉRB-től. A 
sportoló a Versenyzési Engedély iránti kérelmét a sportszervezeten keresztül nyújtja be a 
szakszövetség részére. 

 
2. A Versenyzési Engedélyt az érvényben levő MRSZ Versenykiírásban meghatározott 

határidőig, sportszervezetenként, nemenként és bajnoki osztályonként listába foglalva, a 
Versenyzési Engedélyt Kérő Lapon kell kérelmezni és a VB-hez az igazolványokkal együtt 
benyújtani. A listán csak olyan sportolók szerepeltethetők, akik a sportszervezet 
nyilvántartásba vett sportolói. A Versenyzési Engedély Kérő Lapon fel kell tüntetni a 
sportolókkal kötött sportszerződések érvényességének kezdetét és végét. A Versenyzési 
Engedélyt Kérő Lap az MRSZ honlapjáról tölthető le (www.hunvolley.hu). 

 
3. A Versenyzési Engedély iránti kérelmet a VB a kérelem benyújtásától számított 8 naptári 

napon belül köteles elbírálni és a Versenyzési Engedélyeket kiadni. Ha a Versenyzési 
Engedély Kérő Lapot hiányosnak találta, azt 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra 
visszaküldi. Amennyiben a Versenyzési Engedély Kérő Lap az előírásoknak megfelel, a 
Versenyzési Engedélyeket az igazolványokkal együtt a sportszervezetek átvehetik az MRSZ 
Irodában. 

 
4. A kiállított Versenyzési Engedélyek ellenőrzése minden esetben a Versenyzési Engedélyt 

kérő sportszervezetek felelőssége. Bármilyen elkészített Versenyzési Engedéllyel 
kapcsolatos észrevétel kizárólag az átvételkor tehető meg. Az átvétellel a sportszervezet 
elismeri, hogy az átvett Versenyzési Engedélyek és az átvett Sportolói Igazolványok a 
sportszervezet kérésének és a szabályoknak megfelelő módon, illetve a sportszervezet 
kérésének és a szabályoknak megfelelő kategóriában lettek kiállítva. 

 
5. A hivatásos sportolói versenyengedélyt a MRSZ a külön jogszabályban meghatározott 

feltételek megléte esetén adja ki. Az a hivatásos sportoló, aki hivatásos versenyzési 
engedéllyel rendelkezik, ugyanazon sportág belföldi amatőr versenyrendszerében nem vehet 
részt. 

 
6. Pótlólagos Versenyzési Engedélyt az érvényes MRSZ Versenykiírásban meghatározottak 

szerint lehet kérni a 2. pontban meghatározott nyomtatványon. 
 
7. A Versenyzési Engedély csak a Sportolói Igazolvánnyal együtt érvényes. 
 
8. A Versenyzési Engedély érvényét veszíti: 

 a sportoló átigazolásával, 

 a Versenyzési Engedély felfüggesztésével, a felfüggesztés időtartamára, 

 ha a sportolót sporttevékenységétől jogerősen eltiltották, az eltiltás időtartamára, 

 ha a nyilvántartásba vétel után kiderül, hogy a sportolót már korábban is nyilvántartásba 
vették, 

 a bajnoki év befejezésével. 
 
9. Nem magyar állampolgárságú sportoló Versenyzési Engedélye csak akkor adható ki, ha az 

átigazolás az FIVB szabályzatnak is megfelelt, ill. az FIVB az átgazolási számot az MRSZ-
nek kiadta. 

 
10. A Versenyzési Engedély kiadását meg kell tagadni: 

 ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső szabályzatába ütközik, 

 ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri, 
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 az eljárási díj befizetése igazolásának hiányában 

 ha a sportoló igazolványának az érvényessége lejárt, 

 

5.számú melléklet 
Díjfizetési táblázat 

 
 
 

http://hunvolley.hu/wp-content/uploads/2017/07/MRSZ_Dijfizetesi-tablazat_2017-2018.pdf 
 
 

6.számú melléklet 
TARIFATÁBLÁZAT 

 
http://hunvolley.hu/wp-content/uploads/2017/08/MRSZ_Tarifatablazat_2017-2018.pdf 

 

 

http://hunvolley.hu/wp-content/uploads/2017/07/MRSZ_Dijfizetesi-tablazat_2017-2018.pdf
http://hunvolley.hu/wp-content/uploads/2017/08/MRSZ_Tarifatablazat_2017-2018.pdf

