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Hivatalos tájékoztatás  

A Magyar Röplabda Szövetség 2020. november 11-től – a COVID-19 

koronavírus megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében – felnőtt 

és utánpótlás bajnokságaiban, illetve az általa szervezett egyéb 

sportrendezvényein további intézkedésig a következőket rendeli el a Kormány 

484/2020. (XI. 10.) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről Kormányrendelete alapján. 

 
Az NBI Extraliga, NBI és NBII felnőtt bajnoki és Magyar Kupa 
mérkőzések rendezési körülményeinek ideiglenes megváltoztatása 
 

Minden NBI Extraliga, NBI és NBII felnőtt bajnoki és Magyar Kupa mérkőzést zárt kapuk 
mögött kell megrendezni A zárt kapus mérkőzések a www.hunvolley.info-n is megjelölésre 
kerülnek. (Napi műsor, Versenyek, jegyzőkönyv). 
 
A zárt kapuk mögött megrendezett mérkőzéseken kizárólag 

• a jegyzőkönyvbe beírt sportolók (játékosok) csapatonként legfeljebb 14 fő, a szakmai 
stábok (hivatalos képviselő, csapatvezető, edző(k), orvos(ok), masszőr(ök), 
statisztikus(ok), erőnléti edző(k) legfeljebb 7 fő; 

• a 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, egészségügyi biztosítást ellátó személy, 
főrendező (biztonsági szolgálat vezetője), pályamenedzser, technikus, fotós, 
sportszervezet által kijelölt sajtófőnök legfeljebb 10 fő + a rendezők (biztonsági 
szolgálat) a Biztonságtechnikai Jegyzőkönyvben a hatóság által megállapított 
létszámban (zárt kapu esetén min. 3 fő rendező szükséges); 

• egyéb személyek (takarító(k), műszaki ügyeletes, informatikai ügyeletes stb. legfeljebb 
5 fő; 

• Live-stream esetén, a streameléshez szükséges stábtagok legfeljebb 5fő 

• TV közvetítés esetén, a TV közvetítéshez szükséges stábtagok, kommentátorok 
legfeljebb 40 fő 

• Újságírók az MRSZ Biztonsági Szabályzata rendelkezéseinek figyelembevételével 
(kizárólag előzetes akkreditációval) és a létszámkorlátra tekintettel lehetnek jelen. 
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Zárt kapus mérkőzés esetén a teljes létszám a 100 főt nem haladhatja meg! Eltérést a 
szervező sportszervezet indokolt kérelmére az MRSZ engedélyezhet, ideértve a TV közvetítés 
esetét is. 
 
A fent megjelölt személyek tekintetében a közbiztonságért felelős miniszter által előírt 
tartalommal rendelkező, a kijárási tilalom ellenére közterületen és/vagy 
sportlétesítményben való tartózkodás igazolására szolgáló okiratot az MRSZ által 
hivatalosan küldött személyeken (szövetségi ellenőr, játékvezető-ellenőr, játékvezetők-
vonalbírók) kívül a sportszervezetek és az egyéb személyek munkáltatói kötelesek 
kiállítani. 
 
Minden más a rendezvény közvetlen lebonyolításához nem szükséges személyt (nézők, 
entertainment személyzet stb.) a szervező sportszervezet kötelessége a rendezvénytől távol 
tartani, ezen személyek a mérkőzés helyszínére sem léphetnek be. 
 
A sportcsarnok területére belépő fenti személyekről minden esetben – egy esetleges későbbi 
kontakt keresés elősegítése érdekében – nyilvántartást kell vezeti, amely a szervező 
sportszervezet feladata. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a sportcsarnok területére 
belépett személy nevét, lakcímét, telefonos és e-mail elérhetőségét. Ezt elősegítendő a 
vendégcsapat köteles a szervező csapatot előzetesen értesíteni az érkező delegáció tagjairól. 
A nyilvántartásokat a mérkőzést követő 14 napig kell megőrizni, majd meg kell 
semmisíteni! 

Az MRSZ COVID-19 EGÉSZSÉGÜGYI PROTOKOLL rendelkezéseit maradéktalanul, be kell 

tartani. Az egészségügyi protokollnak nem megfelelő, hiányos rendezés esetén az MRSZ 

Versenybizottsága első alkalommal figyelmezteti a rendező csapatot, ismételt szabályszegés 

esetén fegyelmi eljárást indít. 

 

Az utánpótlás bajnoki mérkőzések rendezési körülményeinek 
ideiglenes megváltoztatása 
 
Minden utánpótlás bajnoki mérkőzést zárt kapuk mögött kell lebonyolítani. A zárt kapura 
vonatkozó híreket a sportszervezetek kötelesek valamennyi kommunikációs csatornájukon 
propagálni. A zárt kapus mérkőzések a www.hunvolley.info-n is megjelölésre kerülnek. (Napi 
műsor, Versenyek, jegyzőkönyv). 
 
A zárt kapuk mögött megrendezett mérkőzéseken kizárólag 

• a sportolók (játékosok), a szakmai stábok (csapatvezető/technikai vezető, edző(k), 
orvos(ok), masszőr(ök), statisztikus(ok), erőnléti edző(k), esetlegesen pszichológus, 
dietetikus, technikai vezető stb.), legfeljebb 20 fő; 

• a hivatalos személyek (versenybíró, szövetségi ellenőr, játékvezető-ellenőr, 
játékvezetők-vonalbírók, jegyzőkönyvvezető(k), hivatalos statisztikus, illetve a 
szervező sportszervezet által megbízott, a sportszervezetet képviselő személy); 
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• a mérkőzés közvetlen lebonyolításához szükséges nem hivatalos személyek 
(segédszemélyzet: labdaszedők, gyorstörlők), bemondó, elektronikus 
eredményjelző/videoboard kezelője, egészségügyi biztosítást ellátó személy, 
főrendező (biztonsági szolgálat vezetője), pályamenedzser, technikus, fotós, 
sportszervezet által kijelölt sajtófőnök legfeljebb 10 fő + a rendezők (biztonsági 
szolgálat) a Biztonságtechnikai Jegyzőkönyvben a hatóság által megállapított 
létszámban (min. 3fő rendező szükséges); 

• egyéb személyek (takarító(k), műszaki ügyeletes, informatikai ügyeletes stb. legfeljebb 
5 fő; 

• Live-stream esetén, a streameléshez szükséges személy, csapatonként legfeljebb 1 fő 
lehet jelen. 

 
Zárt kapus mérkőzés/torna esetén a sportlétesítményben tartózkodók teljes létszám a 100 
főt nem haladhatja meg! Eltérést a szervező sportszervezet indokolt kérelmére az MRSZ 
engedélyezhet. 
 
A fent megjelölt személyek tekintetében a közbiztonságért felelős miniszter által előírt 
tartalommal rendelkező, a kijárási tilalom ellenére közterületen és/vagy 
sportlétesítményben való tartózkodás igazolására szolgáló okiratot az MRSZ által 
hivatalosan küldött személyeken (szövetségi ellenőr, játékvezető-ellenőr, játékvezetők-
vonalbírók) kívül a sportszervezetek és az egyéb személyek munkáltatói kötelesek 
kiállítani. 
 
Minden más a rendezvény közvetlen lebonyolításához nem szükséges személyt (nézők, 
újságírók, entertainment személyzet stb.) a szervező sportszervezet kötelessége a 
rendezvénytől távol tartani, ezen személyek a mérkőzés helyszínére sem léphetnek be. 
 
A sportcsarnok területére belépő fenti személyekről minden esetben – egy esetleges későbbi 

kontakt keresés elősegítése érdekében – nyilvántartást kell vezeti, amely a szervező 

sportszervezet feladata. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a sportcsarnok területére 

belépett személy nevét, lakcímét, telefonos és e-mail elérhetőségét. Ezt elősegítendő a 

vendégcsapat köteles a szervező csapatot előzetesen értesíteni az érkező delegáció tagjairól. 

A nyilvántartásokat a mérkőzést követő 14 napig kell megőrizni, majd meg kell 

semmisíteni! 

Az MRSZ COVID-19 EGÉSZSÉGÜGYI PROTOKOLL rendelkezéseit maradéktalanul, be kell 

tartani. Az egészségügyi protokollnak nem megfelelő, hiányos rendezés esetén az MRSZ 

Versenybizottsága első alkalommal figyelmezteti a rendező csapatot, ismételt szabályszegés 

esetén fegyelmi eljárást indít. 
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Valamennyi felnőtt és utánpótlás bajnoki és Magyar Kupa 
mérkőzéssel és az edzésekkel kapcsolatos óvintézkedések 

A szervezőket, rendezőket és a mérkőzéseken résztvevőket kérjük, hogy fokozott figyelmet 

fordítsanak a higiéniai szabályok betartására, valamint tartózkodjanak minden olyan testi 

érintkezéstől, amellyel növelik a fertőzés vétlen tovább terjesztésének kockázatát (pl. 

kézfogás, ölelkezés stb.)! 

Ennek szellemében az MRSZ ideiglenes jelleggel az alábbi módosításokat vezeti be: 

1. Protokoll ideiglenes megváltoztatása 

2. Az 5 labdás rendszer ideiglenes megváltoztatása 

3. Segédszemélyzet (labdaszedők és gyorstörlők) létszámának ideiglenes 
megváltoztatása 

4. Labdafertőtlenítés bevezetése (nem hivatalos bemelegítés előtt és mérkőzés közben) 

5. Cserepadokkal, bemelegítő területekkel és büntető területekkel kapcsolatos 
módosítások 

6. Kötelező maszkviselés bevezetése 

1. Valamennyi felnőtt és utánpótlás bajnoki és Magyar Kupa mérkőzések 
protokolljának ideiglenes megváltoztatása, kiegészítése 

 
3 perccel a kezdés előtt: A MÉRKŐZÉS BEJELENTÉSE JÁTÉKVEZETŐK 
A két játékvezető és a vonalbírók felállnak a pálya közepén, a hálóhoz minél közelebb és arra 
merőlegesen, szembe fordulva a fő TV-kamerával és a jegyzőkönyvvezetői asztallal. 
CSAPATOK: Az I. játékvezető sípjelére a két csapat játékosai saját térfelük közepén 
felsorakoznak az oldalvonalakkal párhuzamosan, szembe fordulva a fő TV-kamerával és a 
jegyzőkönyvvezetői asztallal (a csapatok stábtagjai üdvözölhetik a jegyzőkönyvvezetői asztal 
előtt egymást, de kizárólag kézfogást mellőzve). Miután a bemondó bejelentette a 
mérkőzést, az I. játékvezető sípjelére a csapatok a hálónál üdvözlik egymást, majd saját 
cserepadjukhoz mennek. A csapatok hivatalos személyei, a kezdőjátékosok és a Libero 
leülnek a cserepadra, a cserejátékosok a bemelegítő zónába mennek vagy a cserepad mellett 
„sorfalat” állnak a stábtagokkal együtt. 
 
2,5 perccel a kezdés előtt: BEMUTATÁS JÁTÉKVEZETŐK 
A két játékvezető és a vonalbírók a pálya közepére mennek, a hálóhoz minél közelebb és arra 
merőlegesen, szembe fordulva a fő TV-kamerával és a jegyzőkönyvvezetői asztallal. Miután 
egyenként bemutatták őket, a játékvezetők a saját helyükre mennek (kézfogást mellőzve). A 
kezdőjátékosok bemutatását követően a II. játékvezető 1-1 labdát gurít a labdaszedőknek 
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(akik azokat fertőtlenítik), ellenőrzi a játékosok állásrendjét, azaz, hogy az állásrendi lapnak 
megfelelően vannak-e a pályán. Ezután ellenőrzi, hogy a jegyzőkönyvvezető készen áll a 
mérkőzés megkezdésére, majd a nyitójátékosnak odagurítja a labdát (melyet előtte a 
jegyzőkönyvvezetői asztalnál lévő gyorstörlő fertőtlenített). CSAPATOK: Amikor a bemondó 
egyenként szólítja a kezdőjátékosokat, valamint a Liberot, azok a cserepadról a közönséget 
integetéssel üdvözölve a pályára szaladnak (mellőzve mindenfajta testi kontaktust 
csapattársaikkal és a stáb többi tagjával). Először a nyitó csapat, majd a fogadó csapat 
játékosai kerülnek sorra. Az edzők és másodedzők a cserepadról felállva üdvözlik a 
közönséget. A cserejátékosokat majd első pályára lépésük alkalmával mutatja be a 
bemondó. BEMONDÓ: Egyenként bemutatja a játékvezetőket, majd egyenként név és szám 
szerint bemutatja a kezdőjátékosokat, a Liberót, az edzőket és a másodedzőket. Először a 
nyitó csapat játékosait kell bemutatni a mezszám emelkedő sorrendje szerint, majd a fogadó 
csapat játékosait a mezszám emelkedő sorrendje szerint. 
 

2. Valamennyi NBI Extraliga és NBI felnőtt és Magyar Kupa mérkőzés 
segédszemélyzetének ideiglenes megváltoztatása, feladatuk kiegészítése, illetve az 
5-labdás rendszer ideiglenes megváltoztatása 

 
6.9. Segédszemélyzet  
6.9.1. A szervező sportszervezet köteles minden mérkőzésre 4 fő segédszemélyzetről (3 fő 
labdaszedő és 1 fő gyorstörlő) gondoskodni. A segédszemélyzet legkésőbb a mérkőzés 
hivatalos kezdési időpontja előtt 45 perccel köteles az I. játékvezetőnél jelentkezni. A 
segédszemélyzet minden tagja egyforma sportfelszerelésben köteles tevékenykedni a 3-
labdás protokollnak megfelelően.  
Elhelyezkedésük:  
• a labdaszedők a kifutó két sarkában (az „A” térfélen az 5-ös helynél lévő sarokban, a „B” 
térfélen az 1-es helyen lévő sarokban) (2 fő), valamint az I. játékvezető mögött a kifutó 
szélén és a II. játékvezető mögött a jegyzőkönyvvezetői asztal előtt (további 1 fő) elhelyezett 
kisszékeken ülve  
• a pályatörlők a jegyzőkönyvvezetői asztal jobb vagy bal oldalán a kifutón kívül elhelyezett 
székeken ülnek, és szükség esetén innen befutva látjaák el feladatátukat. 
Feladatuk a következőkkel bővül: 
Mindannyiuknál (kivéve a játékvezetői emelvény mögötti labdaszedőnél) fertőtlenítőszernek 
és külön erre a célra szolgáló törlőrongynak kell lennie, melyről a rendező sportszervezet 
köteles gondoskodni! 
Az 1-es és 5-ös helyen lévő labdaszedő minden játszma után, a 3 perces szünetben 
fertőtleníti a labdát, oly módon, hogy az nem maradhat csúszós! 
A gyorstörlő a mérkőzés megkezdése előtt fertőtleníti a mérkőzéslabdákat a II. játékvezető 
irányításával, oly módon, hogy azok nem maradhatnak csúszósak! 
A nem feltétlenül szükséges közreműködők létszámának csökkentése érdekében a 
labdaszedők, a pályatörlők mellőzhetők. A labdaszedők pótlását a csere játékosokból kell 
megoldani a 3-labdás protokollnak megfelelően, amelyben mindkét csapat érintett kell 
legyen. A mérkőzés megkezdése előtt és minden játszma után, a 3 perces szünetben történő 
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mérkőzéslabda fertőtlenítés a szervező sportszervezet feladata, oly módon, hogy azok nem 
maradhatnak csúszósak. 
 
A fertőzésveszély csökkentése érdekében az 1 gépkocsiban utazó játékvezetők létszáma 
legfeljebb 2 fő lehet. A gépkocsiban kötelező a maszk viselése és az előzetes fertőtlenítés. A 
gépkocsis küldést vállaló játékvezető írásban nyilatkozza, hogy ezt az óvintézkedést 
megteszi. Ennek hiányában gépkocsis küldés nem adható a játékvezetőnek. 
 
Az Extraliga mérkőzéseken csak azokon a mérkőzéseken működik közre vonalbíró (2 fő), 
amelyiken TV közvetítés van, illetve a Versenybizottság által kiemelt mérkőzéseken (előző évi 
bajnokságok első 4 helyezettjei és a futó bajnokság kiemelkedő csapatai közötti 
mérkőzések). 
 

3. Valamennyi felnőtt és utánpótlás mérkőzés cserepadjával, bemelegítő területével és 
büntető területével kapcsolatos ideiglenes rendelkezés 

 
A mérkőzéseken a cserepadon helyet foglaló stábtagok és játékosok nem kötelesek 
maszkban tartózkodni és abban látni el feladatukat. A cserepadon helyet foglalók között 
legalább 1, de ajánlottan 2 széket ki kell hagyni! 
A mérkőzéseken a büntető területben lévő 2 széket legalább 1,5m-re kell egymástól 
elhelyezni. A büntető terület átvonalazása nem szükséges! 
 
A mérkőzéseken a bemelegítő területben lévő játékosoknak nem kell maszkot viselni; a 
játékosok lehetőség szerint legalább 1,5 m-es távolságot tartsanak egymástól, akár a 
bemelegítő terület vonalazásán kívüli terület használatával, ide nem értve a kifutó területét! 
A bemelegítő terület átvonalazása nem szükséges! 
 

4. Valamennyi felnőtt és utánpótlás mérkőzésen a maszkviselés bevezetése 
 
A mérkőzéseken valamennyi résztvevő számára KÖTELEZŐ a maszk viselése, a 
sportcsarnokba történő belépéstől a távozásig.  
 
A szabályozás ellen vétőket a mérkőzésen közreműködő hivatalos személyek felszólítást 
követő, ismételt elutasító magatartás esetén a sportrendezvény helyszínéről kizárhatnak 
és ellenük bejelentés alapján fegyelmi eljárás indulhat. 
 
Jelen szabályzás független a sportcsarnok tulajdonosának, üzemeltetőjének esetleges 
enyhébb döntésétől! 
 
Ez alól kizárólag az alábbi személyek mentesülnek: 
 

• a hivatalos és nem hivatalos bemelegítést folytató játékosok (kizárólag a játékpályán, a 
kifutóban és a bemelegítő területen) 
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• a hivatalos és nem hivatalos bemelegítést segítő és a jegyzőkönyvben szereplő 
hivatalos stábtagok (kizárólag a cserepadon, a játékpályán és a kifutóban) 

• a mérkőzésen pályára lépő és a cserejátékosok (kizárólag a játékpályán, a kifutóban és 
a bemelegítő területen) 

• a mérkőzésen a Libero játékosok (amikor a cserepadon helyet foglalnak, akkor sem 
szükséges maszkot viselniük, de a cserepad utolsó székén kell elhelyezkedjenek) 

• a mérkőzésen vezetőedzőként funkcionáló sportszakember a kifutóban 

• a mérkőzés I. és II. játékvezetője (kizárólag a játékpályán és a kifutóban) 

• Live-stream vagy TV közvetítés esetén a kommentátorok képeznek kivételt, de őket a 
lehető legtávolabbi helyre szükséges elhelyezni. 

Live-stream vagy TV közvetítés esetén az esetleges interjúk során a maszk viselése, mind az 
interjúalany, mind az interjút készítő személy számára KÖTELEZŐ! 
 
 

A fentieken túl minden sportszervezet a mérkőzéseit, tornáit az MRSZ COVID-19 

EGÉSZSÉGÜGYI PROTOKOLL rendelkezéseinek maradéktalan betartásával rendezheti meg, 

mely további előírásokat tartalmaz a mérkőzésekkel kapcsolatosan. Az egészségügyi 

protokollnak nem megfelelő, hiányos rendezés esetén az MRSZ Versenybizottsága első 

alkalommal figyelmezteti a rendező csapatot, ismételt szabályszegés esetén fegyelmi eljárást 

indít. 

 

Budapest, 2020. november 11.   

Tisztelettel, 

                              Ludvig Zsolt 
                      Magyar Röplabda Szövetség 

                             Főtitkár 

http://www.hunvolley.hu/

