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Magyar Röplabda Szövetség  

Díjfizetési táblázat 2022-2023 bajnoki szezon  
  

Jelen melléklet tartalmazza a teremröplabda, strandröplabda és ülőröplabda bajnokságokba való 

nevezéssel, MRSZ tagsággal, versenyzési engedélyekkel, igazolással és átigazolással, játékjogokkal 

kapcsolatos díjakat, valamint büntetési tételeket és egyéb díjakat, ill. ezek fizetési módjait. 
Fizetési módok: 

• Számla alapján átutalással: tagdíj, nevezési díj, nyomtatványok díja, licensz díjak 

• BO felületen bankkártyás fizetéssel: leigazolások, átigazolások, verseny- és játékengedélyek díjai (számla a fizetéskor 

automatikusan kiállításra kerül) 

• Számlanélküli fizetési kötelezettségek: büntetés, óvás, fellebbezés, méltányossági kérelem díja, késedelmi díj 

MRSZ főszámlája MKB Bank 10300002-10564905-49020012 
  

1. Tagdíj:  
Az MRSZ tagnyilvántartásában és a terem-, strand-, valamint ülőröplabda bajnokságok 

valamelyikében nevezett sportszervezetek fizetik:  
  

Éves tagdíj 40.000, - Ft/naptári év/sportszervezet (MRSZ Alapszabály 

9.§ 5. pontja alapján, minden év 01.31-ig fizetendő)  
  

2. Nevezési díjak:  
  

Bajnokság megnevezése  

Nevezési díj  
2022/2023 

bajnoki 
szezon/csapat  

Az MRSZ 
versenyeztetéssel  

összefüggő feladatok TAO 

támogatása alapján a  
tagszervezetek által 

fizetendő  

TEREMRÖPLABDA   

Női Felnőtt Nemzeti Bajnokság Extraliga, I. osztály 
és Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztály 

(Felnőtt hivatásos bajnokság)  
1.000.000 Ft  

1.000.000 Ft MRSZ 
támogatás nem 
vehető igénybe  

Óvadék*   

Férfi és Női Nemzeti Bajnokság I. osztály NBI 
Extraliga  

1.000.000 Ft  -  

Férfi és Női Nemzeti Bajnokság II. osztály (Felnőtt 
amatőr bajnokság)  850.000 Ft  0 Ft  

U20   
Tarnawa Ferdinánd Fiú és Torma Ágnes Leány 

Országos Bajnokság  
750.000 Ft  0 Ft  

U17 Buzek László Fiú és Szalayné Sebők 
Éva Leány Országos Bajnokság  600.000 Ft  0 Ft  

U15   
Tatár Mihály Fiú és Dr. Kotsis Attiláné Leány 

Országos Bajnokság  
600.000 Ft  0 Ft  

U13  
Dunszt Ferenc Fiú és Őryné Merő Nóra Leány 

Országos Mini Bajnokság  
600.000 Ft  0 Ft  

U12  
Országos Kismini Bajnokság 600.000 Ft 0 Ft 

U11  
Országos Szupermini Bajnokság 

600.000 Ft  0 Ft  

U10 
Országos Manó Bajnokság 

600.000 Ft 0 Ft 

Férfi és Női Megyei Bajnokság   
(Felnőtt amatőr bajnokság)  

300.000 Ft  0 Ft  

Magyar Kupa  
(Nem bajnoki rendszerű, nyílt verseny)  

0 Ft  0 Ft  
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STRANDRÖPLABDA (2023)  

Magyar Bajnokság (Felnőtt 
amatőr bajnokság)  

fordulónként 
200.000 Ft/ fő  

fordulónként  
0 Ft  

Magyar Bajnokság DÖNTŐ 
(Felnőtt amatőr bajnokság)  200.000 Ft/ fő  0 Ft  

Utánpótlás bajnokságok és Kupák  
(U22, U20, U18, U16, U14)  

200.000 Ft/ fő 0 Ft  

 
  

ÜLŐRÖPLABDA   

Magyar Bajnokság (Felnőtt 
amatőr bajnokság)  300.000 Ft  0 Ft  

Magyar Kupa  
(Nem bajnoki rendszerű, nyílt verseny)  

0 Ft  0 Ft  
  

*Óvadék A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdés a) pontja alapján óvadék letételét írja elő a nevezés benyújtásával 

egyidejűleg a 2022/2023. évi Női Extraliga és Férfi NBI Extraligában szereplő csapatok részére. Az óvadékot a Magyar Röplabda Szövetség az MKB Banknál 

vezetett bankszámláján külön betéti számlán kezeli, és azt a bajnokság befejezésekor a betéti kamatokkal együtt az óvadéklevélen jelzett lejárti dátumtól 

számított 8 napon belül visszafizeti a sportszervezet által hivatalosan megjelölt bankszámlájára. Ha a sportszervezet a bajnokságot nem fejezi be, az óvadék 

és a betéti kamat arányos része a szövetséget illeti  
  

3. Versenyzési engedélyekkel és nemzetközi átigazolással kapcsolatos díjak:  
 

3.1. A sportszervezet által benyújtott, versenyzési engedély kiállítására vonatkozó eljárási díja:  
 

o Magyar eredeti szövetséggel rendelkező, valamint a Magyarország területén, nemzetiségi 

iskolában tanuló VAGY a 18 év alatti un. minor transzferrel rendelkező sportolók (CEV/FIVB 

átigazolás esetén is)       5.000, - Ft/bajnoki szezon/fő  
  

o MRSZ tagszervezethez történő CEV/FIVB átigazolás esetén  
• Sporttörvény által meghatározott Hivatásos sportszervezethez igazoló sportoló esetén** 

• Azon sportszervezeteknél, amelyek a CEV által kiírt nemzetközi kupasorozatban való 

indulásra jogosító helyezést értek el a 2021/2022-es szezonban, vagy szabadkártya 

igényüket a CEV jóváhagyta, amennyiben nevezésüket beadják és versenyzési 

kötelezettségüknek eleget tesznek (visszalépés esetén a díjtétel utólag is 

kiszámlázható): 1-4 játékos igazolása esetén: 0,- Ft/bajnoki szezon/fő 

5 vagy több játékos esetén 250.000, - Ft/bajnoki szezon/fő 

• Azon sportszervezeteknél, amelyek a CEV által kiírt nemzetközi kupasorozatban való 

indulásra jogosító helyezést értek el a 2021/2022-es szezonban, de nevezésüket nem 

adták be:  Minden játékos esetén 500.000, - Ft/bajnoki szezon/fő 

• Azon sportszervezetek esetén, melyek nem szereztek CEV által kiírt nemzetközi 

kupasorozatban való indulásra jogosító helyezést, de CEV/FIVB 

transzferkötelezettség hatálya alá eső játékos nyilvántartásba vételét kérelmezik:  

1. játékos esetén 100.000, - Ft/bajnoki szezon/fő  

Minden további játékos esetén 250.000, - Ft/bajnoki szezon/fő 

Ebbe a kategóriába tartozik, ha nem-magyar eredeti nemzeti szövetségű játékos 

strandröplabda leigazolását kéri valamely MRSZ tag sportszervezet! 
  

• Sporttörvény által meghatározott Amatőr sportszervezethez  
igazoló sportoló esetén**:                  50.000, - Ft/bajnoki szezon/fő   

 
**Az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja szerint:  
látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:  
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában – a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével – részt vevő (indulási jogot elnyert) 

sportszervezet, vagy  
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót 

alkalmaz.  
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos 

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)–b) pont szerinti 

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz.  
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o 3.2. Magyar eredeti szövetségű, külföldi, nemzetközi átigazolási engedélyt kérelmező 

játékosok esetén  

• a magyar eredeti szövetségű játékosok külföldre történő igazolásának szabályzati 

háttere során a Magyar Röplabda Szövetség a Nemzetközi Röplabdaszövetség (FIVB) 

és az Európai Röplabda Konföderáció (CEV) szabályzataiban*** foglaltak szerint jár el, 

Alapszabálya szerint, elnökségi jogkörben 

• az MRSZ elnökségének 44/2015.09.01 számú határozatában foglalt döntésének 

értelmében a külföldre transzferáló profi játékosok esetében méltányossági kérelmeket 

nem tárgyal. Főiskolai vagy egyetemi tanulmányaikat külföldön folytató amatőr 

játékosok esetében, illetve azon szabadidős játékosok esetében, akik saját maguk 

finanszírozzák sporttevékenységüket, transzferdíjukat (amennyiben van) a CEV 

transzfer kalkulátor által meghatározott összeg 50%-ában állapítja meg 

• az MRSZ elnökségének 106/2018.08.15 számú határozatában foglalt döntésének 

értelmében a külföldre transzferáló profi, válogatott kerettag sportolók esetében azon 

játékosok, akik teljes mértékben elköteleződnek a nemzeti csapat felé, a válogatott 

keret edzőtáborozásain, hivatalos és felkészülési mérkőzésein a Szövetségi Kapitány 

által kijelölve részt vesznek, számukra a külföldi transzfer díj esetén nem veszi 

figyelembe a válogatottsági szorzót 

• a Magyar Röplabda Szövetség a nemzetközi transzfereljárások lefolytatásának 

folyamatát az MRSZ Szakmai Irodán keresztül végzi. A felmerülő kérdésekben, egyedi 

esetekben, a válogatott szintű játékosok pályafutásának elősegítése érdekében 

felmerülő egyeztetések során döntéshozatali jogkörben az MRSZ Főtitkára jogosult 

eljárni 
*** https://www.fivb.com/en/volleyball/regulationsofficialforms; https://inside.cev.eu/transfers/  

 

4. Játékengedélyekkel kapcsolatos díjak  
  

Sportoló korosztályonként meghatározott játékengedélyének eljárási díja:  
  

Bajnokság megnevezése  
Játékengedély díj  

2022/2023 bajnoki szezon/csapat  
(létszám meghatározva)  

További játékosok 
esetén Ft/fő  

TEREMRÖPLABDA   
Férfi és Női Nemzeti Bajnokság Extraliga 
és I. osztály (Felnőtt hivatásos bajnokság)  

14.000 Ft / 28 fő  1.000 Ft  

Férfi és Női Nemzeti Bajnokság II. osztály 
(Felnőtt amatőr bajnokság)  14.000 Ft / 28 fő  1.000 Ft  

U20  
Fiú és Leány Országos Bajnokság  14.000 Ft / 28 fő  1.000 Ft  

U17  
Fiú és Leány Országos Bajnokság  14.000 Ft / 28 fő  1.000 Ft  

U15   
Fiú és Leány Országos Bajnokság  14.000 Ft / 28 fő  1.000 Ft  

U13  
Fiú és Leány Országos Mini Bajnokság  

6.000 Ft / 24 fő  500 Ft  

U12 
Országos Kismini Bajnokság 

6.000 Ft / 24 fő 500 Ft 

U11  
Országos Szupermini Bajnokság  6.000 Ft / 24 fő  500 Ft  

U10  
Országos Manó Bajnokság 

6.000 Ft / 24 fő 500 Ft 

Férfi és Női Megyei Bajnokság   
(Felnőtt amatőr bajnokság)  6.000 Ft / 24 fő  500 Ft  

Magyar Kupa  
(Nem bajnoki rendszerű, nyílt verseny)  -  -  

https://www.fivb.com/en/volleyball/regulationsofficialforms
https://inside.cev.eu/transfers/
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STRANDRÖPLABDA   
Magyar Bajnokság  

(Felnőtt amatőr bajnokság)  -  -  

Utánpótlás bajnokságok és Kupák  
(U20, U18, U16, U14)  -  -  

ÜLŐRÖPLABDA   
Magyar Bajnokság (Felnőtt 

amatőr bajnokság)  -  -  

Magyar Kupa  
(Nem bajnoki rendszerű, nyílt verseny)  

-  -  

  

5. Igazolási és átigazolási díjak:  
Amatőr és hivatásos sportoló nyilvántartásba vételének, továbbá átigazolásának eljárási díja:  

• 21 év feletti sportoló esetén  10.000, - Ft/fő****  
• U21, U20, U19, U18, U17 korosztályú sportoló esetén 5.000, - Ft/fő**** • U16, U15, U14, 

U13 és alatti korosztályú sportoló esetén 2.500, - Ft/fő****  
****Kölcsönadási szerződés létrejöttét követő átigazolás esetén a fenti díjak másfélszerese fizetendő (2 átigazolás valósul meg)  

  

6. A nevelési költségtérítéssel és játékjoggal kapcsolatos díjak:  
• A nevelési költségtérítés és a játékjog kérdéskörét és az ott fizetendő díjakat az MRSZ 

Sportolói nyilvántartási, - és igazolási és átigazolási szabályzata részletesen taglalja.   
  

7. Sportolóval kapcsolatos nyomtatványok díjai:  
• Teremröplabda Sportolói Igazolvány     0,- Ft/db  
• Sportorvosi engedély Igazolvány      0,- Ft/db  

• Teremröplabda Sportolói Igazolvány pótlása (elvesztés, megrongálás esetén) 5.000, - Ft/db  
  

8. Játékvezetőkkel kapcsolatos díjak  
• Teremröplabda játékvezetői engedély díja (09.01-08.31)  25.000,- Ft/szezon/fő  
• Mini játékvezetői engedély díja (09.01-08.31.)   5.000,- Ft/szezon/fő  

• Strandröplabda játékvezetői engedély díja (07.01-06.30)  15.000,- Ft/szezon/fő 
• Ülőröplabda játékvezetői engedély díja (09.01-08.31)  5.000,- Ft/szezon/fő 

  

9. Jegyzőkönyvvezetővel kapcsolatos díjak:  
• Szezononkénti engedély díja      20.000,- Ft/szezon  

  

10. Edzőkkel kapcsolatos díjak  
• 10.1. Szezononkénti engedély díja (magyar végzettségi igazolás alapján) 

o S Strandröplabda edzői működési engedély (07.01-06.30)  5.000, - Ft/szezon/fő 

o E erőnléti edzői működési engedély    10.000,- Ft/szezon/fő 

o D edzői működési engedély      10.000,- Ft/szezon/fő 
o C edzői működési engedély      20.000,- Ft/szezon/fő 
o B edzői működési engedély      30.000,- Ft/szezon/fő 
o A edzői működési engedély      50.000,- Ft/szezon/fő 

10.2. Külföldön szerzett edzői végzettség alapján történő működési 
engedély kérelme esetén (minősítéstől függetlenül):   250.000,- Ft/szezon/fő 

• ebben az esetben az MRSZ Szakmai Iroda megvizsgálja a sportszakember bemutatott 

végzettségeit, dokumentumait, diplomáit és dönt a kiadható edzői működési engedélyről, mely 

működési engedély díja 

• amennyiben a sportszakember az Oktatási Hivatal Ekvivalencia bizottsága felé benyújtott 

kérelem alapján honosított edzői végzettséget szerez, a normál díjszabás lép életbe 

• amennyiben a sportszakember által benyújtott dokumentumok nem a kérelmezett edzői működési 

engedély kiváltására jogosítják fel a sportszakembert, az MRSZ Elnökségének 26/2017.06.20 

számú határozatában foglalt döntése értelmében a külföldi szakszövetség által kiállított 

végzettséget az MRSZ Képesítési, valamint Edzői szabályzatában foglaltak szerint, de a kiállított 

külföldi végzettséggel azonos kategóriájúnak fogadja el. 
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10.3. Továbbképzésekkel kapcsolatos díjak 

• Működési engedélyszerző továbbképzés részvételi díj   

• működési engedély megszerzése céljából:   0,- Ft/alk./fő 

• Pót-továbbképzésen való részvétel díja 

hivatalos igazolás és MRSZ engedély esetén  0,- Ft/alk./fő 

• Működési engedéllyel rendelkezők esetén a részvételi díj   

(kreditszerzés céljából)      5.000,- Ft/alk/fő 
• Év közbeni teremröplabda edzői működési engedély  

igénylése esetén 

2023. január 31-ig      25.000,- Ft/fő 

2023. január 31. után     50.000,- Ft/fő 

 

11. Masszőrrel kapcsolatos díjak  
• Szezononkénti engedély díja      20.000,- Ft/szezon  

  

12. Orvossal kapcsolatos díjak  
• Szezononkénti engedély díja      20.000,- Ft/szezon  

  

13. Statisztikussal kapcsolatos díjak  
• Szezononkénti engedély díja      20.000,- Ft/szezon  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
A feltüntetett összegek minden esetben bruttó összegek. (Tartalmazzák az esetleges Általános 

Forgalmi Adót (ÁFA). 

 

Jelen Díjfizetési táblázatot a Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége 2022.06.19-én elfogadta. 


