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A COVID-19 JÁRVÁNYHELYZETHEZ KAPCSOLÓDÓ VÉDETTSÉGI 

ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 

 

A MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG elnökségének a 2021-2022. évi versenykiírások 

módosításáról szóló 271/2021.10.13. számú határozatának végrehajtási szabályai 

Az MRSZ elnöksége a 271/2021.10.13. számú határozatában úgy határozott, hogy a 

2021-2022. évi NBI, NBII, Magyar Kupa, U21, U19, U17 és U15-ös mérkőzésekkel, 

továbbá a Strandröplabda felnőtt, U22, U20, U18, U16, az Ülőröplabda Magyar 

Bajnokság és a Budapest Bajnokság I. és II. osztályának mérkőzéseivel (ideértve ezen 

korosztályok edzőmérkőzéseit és tornáit is) kapcsolatosan az alábbi rendelkezések 

lépnek életbe 2021. november 01. napján: 

 

1. A mérkőzéseken csak azok a jegyzőkönyvbe beírt sportolók (játékosok) 

rendelkezhetnek játékjogosultsággal, illetve csak azok a szakmai stábtagok - hivatalos 

képviselő, csapatvezető, edző(k), orvos(ok), masszőr(ök), statisztikus(ok), erőnléti 

edző(k) -, hivatalos személyek - szövetségi ellenőr, játékvezető-ellenőr, játékvezetők-

vonalbírók, jegyzőkönyvvezető(k), hivatalos statisztikus, illetve a szervező 

sportszervezet által megbízott, a sportszervezetet képviselő személy –, a mérkőzés 

közvetlen lebonyolításához szükséges nem hivatalos személyek - segédszemélyzet: 

labdaszedők, gyorstörlők, bemondó, elektronikus eredményjelző/videoboard kezelője- 

vehetnek részt, akik a mérkőzés kezdési időpontját megelőző 72 órán belüli negatív 

PCR tesztet, vagy 48 óránál nem régebbi, orvos által hitelesített antigén teszteredményt 

mutatnak be. 

 

Ez alól mentesül, aki igazolja a koronavírus (Covid-19) elleni védettségét.  

A védettségi igazolás lehet: 

- védettségi igazolvány 

- applikáció 

- oltásról szóló hivatalos dokumentum (már az első oltásé is megfelel) 

 

2. Az U21, U19, U17 és U15-ös korosztályokból történő visszalépések, ki nem állások, 

vagy töredékes létszámú kiállások kapcsán az MRSZ versenyigazgatója a 

versenykiírásban meghatározott büntetést indokolt esetben korlátlanul enyhítheti, 

illetve mellőzheti. Ez a lehetőség 2021. november 01-től visszavonásig, de legkésőbb 

a kormány Covid-19-cel kapcsolatos korlátozásainak eltörléséig tart. 

 

3. A Covid-19 vírussal igazoltan fertőződött játékosokról sportszervezetük a 

tudomásszerzést követő 72 órán belül köteles értesíteni a Magyar Röplabda 

Szövetséget a covid19@hunvolley.hu címen. 

mailto:covid19@hunvolley.hu
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4. A mérkőzés lebonyolításához szükséges egyéb személyek: egészségügyi biztosítást 

ellátó személy, főrendező (biztonsági szolgálat vezetője), pályamenedzser, technikus, 

fotós, sportszervezet által kijelölt sajtófőnök, a rendezők (biztonsági szolgálat) a 

Biztonságtechnikai Jegyzőkönyvben a hatóság által megállapított létszámban, egyéb 

személyek (takarító(k), műszaki ügyeletes, informatikai ügyeletes, Live-stream esetén, 

a streameléshez szükséges stábtagok, TV közvetítés esetén, a TV közvetítéshez 

szükséges stábtagok, kommentátorok, valamint a nézők mérkőzésen történő 

részvételére a 448/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 6.§-ában foglaltak szerint van 

lehetőség. Ha azonban ezen személyek közül bárki olyan helyen végzi a munkáját, 

vagy olyan helyen tartózkodik vagy lép be, ahova a sportesemény idején kizárólag 

sportolók vagy sportszakemberek tartózkodhatnak, rájuk a sportolókra vonatkozó, 1. 

pont szerinti kötelezettségek vonatkoznak. 

 

××× 

 

Az MRSZ elnöksége a fenti rendelkezések végrehajtására a következő rendelkezéseket 

hozza:  

 

I. Delegált hivatalos személyek 

 

Az MRSZ által a 271/2021.10.13. számú határozattal érintett mérkőzésre delegált hivatalos 

közreműködők (szövetségi ellenőr, játékvezető-ellenőr, játékvezetők-vonalbírók stb.) 

kizárólag abban az esetben léphetnek be a játéktérre, ha védettségi igazolvánnyal, oltásról 

szóló hivatalos dokumentummal vagy uniós digitális Covid igazolvánnyal/applikációval vagy 

a mérkőzés előtt legfeljebb 72 órával készült SARS-CoV-2-RNS (PCR) negatív teszt 

eredménnyel, vagy 48 óránál nem régebbi, orvos által hitelesített antigén teszteredménnyel 

rendelkeznek. Ebben az esetben az ellenőrzési kötelezettség az MRSZ-t terheli. 

 

Az ellenőrzés céljából a hivatalos közreműködőknek a mérkőzést megelőzően igazolniuk kell 

a védettség tényét az MRSZ országos játékvezető/versenybíró, illetve a megyei 

játékvezető/versenybíró küldői előtt. Az igazolás során elegendő a védettségi igazolvány, az 

oltásról szóló hivatalos dokumentum vagy uniós digitális Covid igazolvány/applikáció vagy 

az oltásról szóló igazolás bemutatása.               A védettség tényét és időtartamát a bemutatás helyén 

rögzíti az MRSZ vagy megyei szövetség játékvezető/versenybíró küldője az adott személyhez. 

A védettségi kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. 

 

Amennyiben a hivatalos közreműködők a fentiek szerint nem tudják a védettség tényét 

igazolni, a mérkőzést megelőző 24 óráig kell a PCR tesztet vagy az orvos által hitelesített 

antigén teszteredményt személyesen bemutatniuk az MRSZ, vagy a megyei szövetség 

hivatalos játékvezető/versenybíró küldője előtt. 
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II. Sportolók, versenyjegyzőkönyvbe beírandó egyéb hivatalos személyek 

 

A sportolók és a jegyzőkönyvbe beírandó egyéb hivatalos személyek, továbbá a 

jegyzőkönyvvezető, hivatalos statisztikus védettségének ellenőrzésére a mérkőzés előtt kerül 

sor, játékosok esetében azok személyes azonosításával egyidejűleg. A védettség igazolásának 

ellenőrzésére a mérkőzés szövetségi ellenőrei, a szövetségi ellenőr hiányában a mérkőzés 

játékvezetői kötelesek és jogosultak. A versenyjegyzőkönyvbe beírandó hivatalos személyek, 

valamint a jegyzőkönyvvezető, a hivatalos statisztikus kötelesek a szövetségi ellenőr vagy a 

játékvezető első felhívására a védettségüket a jelen szabályzat szerint igazolni.    

 

Azok a sportolók, akik a védettségüket jelen szabályzat alapján igazolni nem tudják, a 

versenyjegyzőkönyvbe beírásra nem kerülhetnek, a beírt személyt haladéktalanul törölni kell, 

az ilyen játékos és hivatalos személy a mérkőzésen nem vehet részt.  

 

 

III. A I.-II. pontba nem tartozó egyéb hivatalos személyek és közreműködők 

 

Az egyéb szakmai stábtagok - hivatalos képviselő, csapatvezető, jegyzőkönyvbe be nem írt 

edző(k), orvos(ok), masszőr(ök), statisztikus(ok), erőnléti edző(k) -, illetve a szervező 

sportszervezet által megbízott, a sportszervezetet képviselő személy –, a mérkőzés közvetlen 

lebonyolításához szükséges nem hivatalos személyek - segédszemélyzet: labdaszedők, 

gyorstörlők, bemondó, elektronikus eredményjelző/videoboard kezelője védettségének 

ellenőrzésére a szervező sportszervezet köteles, szükség szerint az általa igénybe vett rendező 

bevonásával. A védettség igazolásának ellenőrzésére a mérkőzés kezdését megelőzően a 

hivatalos bemelegítés kezdetéig kell sort keríteni. A szövetségi ellenőr, illetve a játékvezető 

jogosult ezen személyek védettségét szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Amennyiben a 

szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján a szervező/rendező a feladatát nem megfelelően teljesítette, 

az MRSZ a szervezővel szemben fegyelmi eljárást indíthat, tekintettel arra, hogy az ilyen 

mulasztás fegyelmi vétséget valósít meg.  

 

Az a jelen pont szerinti hivatalos személy vagy közreműködő, aki a védettségét a jelen 

szabályzat szerint nem igazolja, a mérkőzésen nem vehet részt.  

 

 

IV. A védettség ellenőrzése 

 

A védettség ellenőrzésére a védettséget igazoló okiratok bemutatásával kell sort keríteni. A 

bemutatott igazolásokat az ellenőrző személy megtekinti, meggyőződik annak 

megfelelőségéről, arról, hogy az adott igazolás a jelen szabályzat V. pontjában foglaltaknak 

megfelel, és hogy a védettséget, illetve teszt esetében a negatív teszteredményt hitelt érdemlően 

bizonyítja.  

 

Az I. pont szerinti delegált hivatalos személyek esetében az ellenőrző szerv, illetve személy a 

bemutatott okiratokat nem őrzi meg, de az azokban foglalt adatokat így elsősorban a védettség 

tényét, időtartamát nyilvántartásaikban rögzíti.  
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Amennyiben valamely védettséget vagy fertőzésmentességet igazoló okirat kapcsán kétség 

vagy vita merül fel, úgy az azt ellenőrző személy ezen okiratról köteles másolatot készíteni, és 

azt a mérkőzést követően a mérkőzés dokumentáció részeként beküldeni az MRSZ 

Versenyiroda részére. A dokumentumot a Versenyiroda  15 napig megőrzi, hogy esetleges óvás 

során az adott okirat az eljárásban felhasználható és megvizsgálható legyen. 15 nap elteltével 

az okirat másolat törlésre kerül 

 

A védettséget, illetve a fertőzésmentességet eredeti, vagy a Polgári Perrendtartás szerinti hiteles 

másolati formában kell bemutatni, illetve ellenőrizni, egyszerű másolat kizárólag abban az 

esetben fogadható el, ha jelen szabályzat V. pontja kifejezetten ekként rendelkezik.  

 

A védettséget, illetve fertőzésmentességet igazoló okiratokat magyar vagy angol nyelven kell 

bemutatni. Amennyiben az ilyen okirat egyéb nyelven került kiállításra, úgy az csak a hiteles 

magyar nyelvű fordításával együtt fogadható el.  

 

 

V. A védettség, illetve fertőzésmentesség igazolására alkalmas okiratok 

 

 A védettség, illetve fertőzésmentesség igazolására a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében 

felsorolt okiratok alkalmasak. Az 1. sz. melléklet kapcsán az alábbiakat kell figyelembe venni:  

 

A védettségi igazolvány eredeti példánya, vagy annak a polgári perrendtartásról szóló törvény 

324. §-a szerinti hiteles másolata kerül elfogadásra. A védettségi igazolvány, mint hatósági 

igazolvány egyszerű másolata nem fogadható el. Hiteles másolat készítésére a hatósági 

igazolvány kiadásában eljáró szerv vagy a közjegyző jogosult. Szerológiai vizsgálattal igazolt 

ellenanyag jelenléte esetén a védettségi igazolvány a vizsgálat elvégzésétől 4 hónapig érvényes 

és folyamatosan megújítható, mindaddig, amíg ellenanyagszint kimutatható. Az 

ellenanyagszintre vonatkozóan határérték nincs megállapítva.  

Az EESZT applikáció által igazolt védettség (magyar applikáció) csak elektronikus formában 

fogadható el. Nem fogadható el az EESZT applikáción keresztül elérhető dokumentum (magyar 

applikáció) képernyőfotója és annak másolata. A védettség tényét az applikáción keresztül lehet 

igazolni, nem annak kinyomtatott verziójával. 

Az Uniós Covid Digitális Igazolvány elektronikus formája olyan elektronikus formában 

(informatikai eszközön bemutatva), amely tartalmazza az igazolvány, ellenőrzésre alkalmas QR 

kódját. 

Az Uniós Covid Digitális Igazolvány papír alapú formája olyan formában, amely 

tartalmazza az igazolvány, ellenőrzésre alkalmas QR kódját. Elektronikus formában is 

elfogadható pdf formátumban letöltve. (A pdf formátumok egy mappában is tárolhatók és a 

mérkőzés előtt bemutathatóak.)   

Az oltásról szóló hivatalos dokumentum, pozitív ellenanyagszint mérésről szóló igazolás 

és azok másolata is elfogadható.  

A negatív PCR tesztről szóló dokumentum másolata is elfogadható.  

A negatív antigén teszt eredményét tartalmazó dokumentum kizárólag eredeti példányban 

fogadható el.  
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A magyar védettségi igazolvány/applikáció mellett továbbra is szükséges a 

személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatása, mivel a vonatkozó 60/2021. (II. 12.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a védettségi igazolvány csak a 

sportoló/sportszakember nevét tartalmazza, valamint az érintett állandó személyazonosító 

igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik, így szükséges egy 

fényképes okmány a beazonosításhoz.   

Ezzel szemben az Uniós COVID igazolvány és az applikáció esetében nincs ilyen előírás a 

60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet-ben, ezen igazolások esetében a versenyengedély/ 

sportorvosi engedély elegendő az igazoláshoz. Amennyiben kétség merül fel a 

személyazonosítás során, be kell mutatni a személyazonosító igazolványt vagy útlevelet. 

Az 1 sz. mellékletben, illetve a jelen fejezetben felsorolt okiratok különböző állampolgárságú 

sportolók, hivatalos személyek és egyéb közreműködők esetében a 2. sz. melléklet szerint 

használhatók fel.  

Az MRSZ a jelen szabályzat hatálya alatt bármikor jogosult valamennyi érintettől ellenőrzés 

céljából a felhasznált okirat eredeti példányának bemutatását igényelni. Amennyiben az érintett 

személy ezen kötelezettségének teljesítését elmulasztja, úgy vele szemben fegyelmi eljárás 

indítható.  

 

VI. Hatály 

VII.  

A jelen szabályzat hatálya megegyezik a 271/2021.10.13. számú határozat hatályával.  

 

Jelen szabályzatot az MRSZ elnöksége 277/2021.10.27 számú határozatával elfogadta.  

 

 

 

 

………………… 

Nemcsik Balázs 

ügyvezető 

Magyar Röplabda Szövetség 

 

Mellékletek:  

- COVID védettségi ellenőrzés szabályzat 1. sz. melléklet védettség igazolására alkalmas 

okiratok 

- COVID védettségi ellenőrzés szabályzat 2. sz. melléklet állampolgárság szerint 

alkalmas okiratok 

 


