
 

 

 

2. számú Hivatalos Kommunikáció 

Hivatalos tájékoztatás  

A Magyar Röplabda Szövetség a tagszervezetek felől érkező információk alapján érzékeli, 

hogy az energiaárak növekedése okán felmerülő problémák a 2022/23-as szezonban is felül 

kell írják a szakmai szempontokat. A sportág túlélése érdekében azonban mindent el kell 

követni a mérkőzések lejátszása érdekében, alternatív termek keresése vagy akár a 

pályaválasztó jog feladásával, hiszen a versenyrendszer működése teremti meg a jogi alapot 

a szponzori szerződések ellenértékének kifizetéséhez, illetve a támogatások jogszerű 

felhasználásához.  

Ezért valamennyi felnőtt és korosztályos mérkőzésein, illetve az általa szervezett egyéb 

sportrendezvényein további intézkedésig a következő versenykiírásokban és egyéb 

szabályzataiban történő módosításokat rendeli el: 

 

• Hőmérséklet a játékterületen és felszerelés 
 

A játékterületen (játékpálya+kifutók) mért hőmérséklet nem lehet kevesebb, mint 10°C. Ez 

alatti hőmérséklet esetén a mérkőzés NEM játszható le! Amennyiben a hőmérséklet 10-15°C 

között van, a két csapat megegyezése esetén játszható le a mérkőzés. Ezt a megállapodást a 

jegyzőkönyv megjegyzés rovatában rögzíteni szükséges, melyet a két csapat 

edzője/csapatkapitánya aláírásával hitelesít a mérkőzést megelőzően. 15°C feletti 

hőmérséklet esetén a mérkőzést kötelező lejátszani!  

 

20°C alatt az előírásszerű mérkőzésfelszerelés alatt bármilyen színű és hosszúságú 

aláöltözőt viselhetnek a sportolók. 

 

• Hideg-melegvizes ellátás 

A sportolói és játékvezetői öltözőkben elfogadott a melegvizes ellátás hiánya. Erről a tényről 

a szervező sportszervezet írásban köteles értesíteni az ellenfel(ek)et legalább az adott 

mérkőzés/torna előtti napon. A hidegvizes ellátást biztosítani kell! 



 

 

 

• Játékpálya kategóriák 
 

Az adott versenyszámra elfogadott játékpálya kategóriák az alábbiak szerint módosulhatnak, 

a szervező sportszervezet által a Versenyirodának benyújtott indoklás és igazolás esetén: 

 

(a játékpályák kategorizálása a korábban kiküldött és az MRSZ dokumentumai között elérhető 

„MRSZ Játékpálya kategóriák” című dokumentumban található) 

 
 

Rendezhető versenyek Eddigi kategória Új minimum kategória 

Extraliga 

NBI TV-közvetítéssel 
1 2 

NBI TV-közvetítés nélkül 2 5 

Magyar Kupa 3 3 

NBII 4 7 

U20 I.II. o. 

U17 I. o. 

U15 I. o. 

5 7 

U20 III. o. 6 7 

U17 II-III. o. 

U15 II-III. o. 
7 9 

U20 IV. o. 8 9 

U17 IV: o. 

U15 IV. o. 
9 9 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

• Díjfizetési táblázat mellékletének változása 

 

Megnevezés 
Extraliga (MK-ban is) és NB 

I (MK-ban is) 

NB II (MK-ban is) és Utánpótlás 
(U10-U20) és csak MK-ban 

induló 

Adminisztrációs díjak   

Mérkőzés/torna napjának 
változtatási díja 4-14 nap 
között 

25 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 

Mérkőzés napon belüli 
időpontjának változtatási 
díja 4-14 nap között 

15 000 Ft 0 Ft 5 000 Ft 0 Ft 

 

A BackOffice-ban a fenti adminisztrációs díjak esetén a program által kért dokumentum 

helyett, a fenti táblázatot kell feltölteni! 

A mérkőzés napját megelőző időpontban (lásd adott Versenykiírás) változtatás nem 

kezdeményezhető, és a korábban kezdeményezett változtatás sem bírálható el! 

 

• TAO:  

A teremdíjra és szállítás-szállás-étkezés sorokra az átcsoportosítási kérelmek stratégiailag 

jóváhagyásra kerülnek.  

 

Fenti előírások visszavonásig érvényesek, de legfeljebb 2023.06.30-ig! 

 

Budapest, 2022. november 11.   

Tisztelettel, 

 

                         Ludvig Zsolt s.k. 
                      Magyar Röplabda Szövetség 

                             Főtitkár 


