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A Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság 

2018. évi beszámolója 
 
 
 

A bizottság a munkáját az éves munkaterv alapján, a szabályzatokban előírt módon, az elvárásoknak 

megfelelően végrehajtotta. A TAO beadási időszak már nem okozott fennakadást, az előző év 

tapasztalatát figyelembe véve próbáltunk előre felkészülni a megnövekedő feladatmennyiségre. 

Ezúton is köszönöm azok munkáját, akik ebben az időszakban segítették a munkát, hogy minden 

feladat időben befejeződjön. 

A nyári időszakra újabb feladat hárult ránk, mert az irodai költözés mellett elindult egy új nyilvántartó 

rendszer (Back Office), amit fel kellett töltenünk adatokkal. Ehhez sok diákmunkát végző fiatal és több 

irodai munkatárs segített, így a program használata szeptemberben hivatalosan is el tudott indulni. Ez 

újabb feladatokat generált, hiszen a klubok nem voltak tisztában az új rendszer használatával, sok 

segítséget igényeltek az indulásnál, de a rendszer folyamatosan fejlődött és a felmerülő problémák 

kezelése a lehető leggyorsabb módon folyt. 

 

A Versenybizottsággal nagyon szoros az együttműködés, kiváló kapcsolat van a két bizottság között, 

napi szintű konzultáció zajlik, így a csapatok felől felmerülő problémák is sokkal gyorsabban 

megoldhatók közösen. A felmerülő problémák a kijelölt felettessel (Sportszervezési Igazgató) történő 

egyeztetés után kerültek megoldásra, valamit az operatív és munkaszervezési kérdésekben is a 

kialakított közös álláspont alapján dolgoztunk. 

 

 

Az MRSZ tagnyilvántartásában jelenleg 191 tagszervezet szerepel. Az elmúlt évhez képest jelentős 

létszámnövekedés volt tapasztalható (38 tagszervezettel növekedett a taglétszám úgy, hogy közben 

18 tagszervezet került törlésre). A tagnyilvántartás rendbetétele, illetve a tagsági díj befizetésének 

ellenőrzése időben lezajlott.  

 

Tagszervezeti létszám alakulása 2013-2018: 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

85 100 106 100 153 191 

 

 

A teremröplabdában 2018-ban 4490 fővel emelkedett a leigazolt sportolók létszáma, melyből 2977 a 

női és 1513 a férfi sportoló. 

Az év során átigazolásra került 394 fő női és 175 fő férfi sportoló.  
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Az első átigazolási díj fokozott adminisztratív munkát követel adminisztratív és pénzügyi szempontól 

is, sokszor okoz fennakadást a klubok-játékosok kommunikációjában, és sajnos sokszor fordul elő, 

hogy ezáltal hobby szintű játékosok esnek el a röplabdázás lehetőségétől. Azon klubok felé, akik a 

kiértesítést követően a számlát kiállították az 50.000,- Ft kifizetése megtörtént. 

 

 

Teremröplabda sportolói adatok változása 2007-2018: 

 

 

 

 

A strandröplabda és ülőröplabda nyilvántartás is folyamatosan zajlik.  

1318 strandröplabda játékos került leigazolásra 2018-ban (830 nő és 488 férfi játékos), míg az 

ülőröplabdában 2 játékos leigazolása történt meg. Így strandröplabdában 2323 igazolt játékos van, 

ülőröplabdában 108 játékos szerepel a nyilvántartásban. 

Az átigazolások tekintetében strandröplabdában, 47 női és 24 férfi átigazolás történt, míg ülőröplabda 

terén nem történt átigazolás 2018-ban.  

 

 

 

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

              

FÉRFIAK Leigazolás 1348 303 254 267 250 237 200 290 216 347 1110 1513 

 18+ 747 76 57 58 59 60 49 46 49 56 97 155 

 18- 601 227 197 209 191 177 151 244 167 291 1013 1344 

 Átigazolás 29 128 77 124 132 119 150 147 146 119 364 175 

              

              

NŐK Leigazolás 2104 591 602 552 508 510 525 571 653 894 2689 2977 

 18+ 713 144 107 62 92 73 32 47 80 95 107 177 

 18- 1391 447 495 490 416 437 493 524 573 799 2582 2800 

 Átigazolás 60 218 171 203 283 207 275 336 270 332 486 394 

              

              

Létszám/év  3452 894 856 819 758 747 725 861 869 1241 3799 4490 

              

Össz.létszám  3452 4346 5202 6021 6779 7526 8251 9112 9981 11222 15021 19511 
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Strandröplabda sportolói adatok változása 2014-2018: 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

       

FÉRFIAK Leigazolás 67 57 53 154 488 

 18+ 64 15 25 50 110 

 18- 3 42 28 104 378 

 Átigazolás 0 7 7 23 24 

       

       

       

NŐK Leigazolás 57 99 76 442 830 

 18+ 40 28 28 54 107 

 18- 17 71 48 388 723 

 Átigazolás 1 7 12 40 47 

       

Létszám/év  124 156 129 596 1318 

Össz.létszám  124 280 409 1005 2323 

 

A jegyzőkönyvvezetői igazolványok kiállítása (120 főnek került kiadásra engedély – ebből 20 fő 

rendelkezik elektronikus jegyzőkönyvvezetői engedéllyel és 10 fő nemzetközi jegyzőkönyvvezetői 

engedéllyel is - a 254 igazolvánnyal rendelkezőből), érvényesítése, a személyi nyilvántartás vezetése, 

valamint az edzői (748 igazolvánnyal rendelkezőből 492 fő váltotta ki az engedélyét a 2018/2019 

szezonra), masszőri (53 igazolvánnyal rendelkező masszőr közül 23 váltotta ki az engedélyét) és az 

orvosi (24 főből 5 váltotta ki az orvosi engedélyét), engedélyek kiadása és érvényesítése megtörtént, 

a nyilvántartás naprakész. Az edzők létszámában is határozott növekedés tapasztalható, hiszen a 

tavalyi 343 regisztrált edzői létszám 492 főre növekedett.  

Az éves edzői továbbképzésen az adminisztratív feladatok ellátásában, ill. a helyszínen az 

engedélyek kiadásában a bizottság aktívan közreműködött. 

 

Edzői létszám/engedélyek alakulása 2015-2018: 

 

  2015/16 2016/17 2017/2018 2018/2019 

 A B C D A B C D A B C D A B C D E 

Létszám 35 199 49 9 36 236 50 1 50 315 54 57 76 448 62 150 12 

Engedély 28 135 26 2 22 145 25 1 38 231 31 43 54 310 36 85 7 

 
                 

Létszám/év 292 323 476 748 

Engedély/év 191 193 343 492 
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A bizottság a jegyzőkönyvvezetői, statisztikusi tanfolyamokat követő adminisztratív feladatokban is 

tevékenyen részt vett, amelyekből 6 volt az évben. 

Papíralapú jegyzőkönyvvezetői tanfolyam:  I.  2018. február 

 II.  2018. február 

 III. 2018. november 

Elektronikus jegyzőkönyvvezetői tanfolyam:  I. 2018. szeptember 

 II. 2018. november 

Click&Scout tanfolyam:  I. 2018. november 

 

A hivatalos nyilvántartás (kartonok vezetése) folyamatosan zajlik, az adatok a nyilvántartó lapokon a 

Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat szerint elérhetőek.  

A TAO változásai és a Back Office rendszer elindulása rendkívül sok szakmai és nem szakmai 

változást hozott, mellyel a szabályzataink és a nyomtatványaink nem tudták tartani a lépést. Jelenleg 

is folyik a szabályzatok és nyomtatványok összehangolása, létrehozása. 

A statisztikus nyilvántartás elkészült, így év végére a Statisztikusi Engedélyek kiállításra kerültek, a 

nyomtatványok elkészültek, de ehhez a szabályzat megalkotása még várat magára. 

 

A bizottság az SZMSZ által meghatározott feladatain túl részt vett a Közgyűléseken, mint 

Akkreditációs Bizottság. 

 

A bizottság munkájával, valamint az ügyintézéssel kapcsolatban a sportszervezetek részéről kifogás 

nem merült fel. 
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2019. évre tervezett feladatok:  

   

- tagnyilvántartás folyamatos vezetése a Back Office rendszerben 

- játékos nyilvántartás folyamatos vezetése, aktualizálása 

- kartonok lefűzése 

- nevelési költségtérítés szabályozásának pontosítása az első két év tapasztalatai alapján 

- Teremröplabda, strandröplabda és ülőröplabda leigazolások és átigazolások folyamatos 

kezelése  

- edzői továbbképzéseken való közreműködés 

- edzői, masszőri, orvosi és jegyzőkönyvvezetői, statisztikusi működési engedélyek kiadása 

- a NYÁSZ összhangba hozása az új Back Office rendszerrel 

- a Jegyzőkönyvvezetői Szabályzat, az Orvosi Szabályzat aktualizálása a változásoknak 

megfelelően 

- nyomtatványok aktualizálása elektronikus alapra 

- VK módosítási javaslatai 

- Jegyzőkönyvvezetői Szabályzat frissítése az elektronikus jegyzőkönyvvezetők (ES HUN, ES 

CEV) vonatkozásában 

- Statisztikusi Szabályzat megalkotása 

 

                    

                               

Ezúton is szeretném megköszönni a bizottság munkáját!                                                 
                                             
 
 
Budapest, 2019. április 25. 
 
 
  
 

     László Éva 
     Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság  

elnök 
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