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Tisztelt Tagszervezeteink! 

 

 

Szíves tájékoztatásul küldöm a Magyar Röplabda Szövetség online nyilvántartó rendszer 

bevezetésének ismertetőjét. A rendszert a http://www.hunvolley.info lapra lépve érhetik el. 

 

A szövetség a közel 18.000 nyilvántartó karton feldolgozását befejezte, az adatnyilvántartó 

rendszer kész a tagszervezetek felé történő megnyitásra. Az adatbázis feldolgozása során 

többlépcsős kontrollfolyamat került közbeiktatásra, amely arról biztosít mindannyiunkat, hogy 

kellő feldolgozottságú adatokkal indíthatjuk a szövetségi papíralapú, manuális adminisztráció 

kivezetését.  

Az online felület használatának kezdeti lépéseit és a 2018-2019-es bajnoki szezon nevezéséhez 

szükséges teendőit a mellékelt segédlet tartalmazza. A rendszerrel kapcsolatban felmerülő 

kérdések fogadására, a felület ügyintézésére a backoffice@hunvolley.hu email címet állítottuk 

be.  

Jelen tájékoztató levelemet követően emailben kerül kiküldésre a Tagszervezetek által írásban 

megadott, előzetesen regisztrált e-ügyintézők részére a rendszer belépéséhez szükséges 

személyes kód és jelszó.  

 

A 2018-2019-es bajnoki szezonra történő - idén még párhuzamos - papíralapú és online nevezés 

zárását követően Tagszervezeteink e-ügyintézőinek feladata a felületen nyilvántartott játékosok 

fotóinak, egyéb adatainak feltöltése.  

A versenyrendszer indulásáig továbbra is nagy erőfeszítésekkel és fejlesztésekkel haladunk 

tovább. A papíralapú nyilvántartásaink teljes kivezetésére törekszünk a rendszer fokozatos 

bevezetésével, használatával, korrigálásával és fejlesztésével. A szövetség következő 

munkafázisa a sportolói igazolványok cseréjét készíti elő a versenyengedélyek, 

játékengedélyek online kezeléséhez. E munkafolyamat további részleteit, tudnivalóit egy 

későbbi tájékoztató levélben küldjük ki. 

 

Továbbra is elsődleges célunk, hogy a rendszer további modulfejlesztéseivel a versenyrendszer 

teljes lebonyolítását érjük el, valamint a TAO támogatás kezeléséhez szükséges 

adatszolgáltatási kötelezettségeit hozza összhangba a szövetség és tagszervezetei számára.  

 

Engedjék meg, hogy levelemmel megragadjam az alkalmat és felhívjam figyelmüket a 

Versenykiírás nevezésre vonatkozó pontjaira. 

 

2. § Versenyekre történő nevezés 
 

2.1.  Az MRSZ versenyrendszerében csak az a sportszervezet (egyesület, Sportiskola, iskola, 

iskolai sportkör, diák sportegyesület, sportvállalkozás) vehet részt, amelynek nincs 3 

hónapot meghaladó lejárt köztartozása, valamint gazdasági társaság esetén nem áll 

felszámolás alatt. Az indulási jogosultságot az érintett sportszervezet kizárólag a 2004. évi 

I. törvény és annak 2012. évi módosításának (Sporttörvény) rendelkezései szerint 

ruházhatja át másra.  
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Az MRSZ által rendezett versenyekre nevezhet minden (az előző bekezdésben 

foglaltaknak megfelelő) Magyarországon működő és hivatalosan bejegyzett, röplabda 

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 határozatait és ezen 

Versenykiírás rendelkezéseit. 
  

2.2. Az MRSZ által rendezett versenyekre a Nevezési lapon kell nevezni papír alapon és 

az MRSZ „Back Office”, háttér ügyviteli rendszerén keresztül, elektronikus úton.  
 

A nevezési határidő: 2018 július 16. 
 

A nevezéssel egyidejűleg csatolni kell:  

• a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát  

• a 3 hónapnál nem régebbi köztartozás igazolását (NAV)  

• a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot a sportszervezet nyilvántartási adatairól 

(gazdasági társaság esetén a cégbírósági kivonatot)  

• a kitöltött VB-05 számú Személyi adatlap nyomtatvány(oka)t a sportszervezet 

hivatalos képviselőjéről és a sportszervezet MRSZ kapcsolattartójáról.  

• A sportszervezet által mérkőzések rendezésére tervezett létesítmények listáját, 

játékpálya hitelesítés céljából  
 

Ha a nevezés elektronikus úton történt, a dokumentumokat papír alapon is el kell küldeni 

a VB-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 a VB 

nem fogadja el, hanem hiánypótlásra szólítja fel a sportszervezetet, aminek 

időtartama nem tolja ki a nevezési határidőt. A nevezési határidőt követően beérkező 

hiánypótlást is terheli a 2.3 pontban megfogalmazott "késedelmes nevezés büntetése". 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 a VB részére be kell nyújtani. 

 

Ezúton kérem Tisztelt Tagszervezeteink együttműködését a rendszer zökkenőmentes 

bevezetésében a jelzett határidős feladatok elvégzésében.  

 

Közreműködésüket köszönve, sportbaráti üdvözlettel: 

 

 

 

 

Ludvig Zsolt 

főtitkár 

Magyar Röplabda Szövetség 

Budapest, 2018. 07. 11. 
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