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BUDAPEST 2018/2019. ÉVI FELNŐTT RÖPLABDA BAJNOKSÁGÁNAK 

VERSENYKIÍRÁSA 

I. fejezet: A bajnokság célja 

1. A röplabda sportot népszerűsíteni. A csapatok rendszeres és tervszerű sportolását biztosítani. 

2. Az újonnan alakult csapatokat bekapcsolni a versenyzésbe, valamint a magasabb osztályban 
szereplő sportszervezetek tartalék, utánpótlás csapatainak játéklehetőséget adni. 

3. Eldönteni a Budapest Bajnoka címeket és helyezéseket a meghirdetett versenyszámokban. 

II. fejezet: A bajnokság jellemzői 

1. A jelen versenykiírás hatálya alá tartozó bajnokságok a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) által 
elismert hivatalos megyei bajnokságok, az MRSZ versenyrendszerének részei. 

2. Versenyszámai: Budapest felnőtt női bajnoksága, 
 Budapest felnőtt férfi bajnoksága. 

3. Rendezője: a Budapesti Röplabda Szövetség (BRSZ) Elnöksége által megbízott Versenybizottság. 

4. Ideje: valamennyi versenyszámban 2018. szeptember 24. és 2019. június 2. között. 

5. Résztvevők: a bajnokságokban azon sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások, 
sportiskolák, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok), valamint más jogi személyiségű 
szervezetek szervei (iskolai sportkörök, diáksportkörök) nevezhetnek egy vagy több csapatot, 
amelyek tagsági viszonyban vannak mind az MRSZ-szel, mind a BRSZ-szel, illetve az MRSZ-nél és a 
BRSZ-nél kezdeményezik tagfelvételüket legkésőbb a nevezésük benyújtásáig, továbbá nem 
minősülnek hivatásos sportszervezetnek, valamint amennyiben ezen versenykiírást elfogadják, 
és feltételeinek eleget tesznek. 

 Budapesten vagy más településen székhellyel rendelkező szervezetek egyaránt indulhatnak. 

III. fejezet: A nevezés dokumentumai 

1. Nevezni kizárólag a versenykiíráshoz szerkesztett nevezési lapon lehet, amelyet a sportszervezet, 
illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervek esetében a jogokat gyakorló szervezet felelős 
vezetőjének kell aláírni és bélyegzővel ellátni. 

 Ennek hiányában a nevezési lapot nem fogadjuk el. 
 Nevezni elektronikus úton is lehet, de ebben az esetben a nevezési dokumentumokat papíron is 

el kell juttatni a Versenybizottsághoz legkésőbb a ligaértekezletig. 

2. A bajnokságokban csak az a sportszervezet indíthat csapatot, amelynek nincs három hónapot 
meghaladó köztartozása (NAV), a Számviteli törvény szerinti beszámolóját az illetékes szerve 
elfogadta. Az erre vonatkozó „Nyilatkozatot” a nevezési laphoz kell csatolni (1. számú melléklet). 
Ennek elmulasztása esetén a Versenybizottság hiánypótlást rendel el, majd a megadott határidőt 
követően a vétkes csapatot törölni kell a bajnokságból. 

3. A sportszervezet, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerv akkor indíthat csapatot a 
bajnokságban, ha a szervezet, illetve a jogokat gyakorló szervezet bírósági bejegyzésének 
meglétéről, továbbá a tagnyilvántartáshoz szükséges adatokról az „Adatlapon” a nevezéssel 
együtt hiánytalanul nyilatkozik (2. számú melléklet). Ennek elmulasztása esetén a 
Versenybizottság hiánypótlást rendel el, majd a megadott határidőt követően a vétkes csapatot 
törölni kell a bajnokságból. 
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4. Minden benevezett csapatról külön nevezési lapot kell kiállítani. 
 A versenykiírás alapján a bajnokság I. osztályában, valamint az osztályozón való szereplésre 

jogosult csapatnak a nevezési lapon meg kell erősíteni indulási szándékát. 
 A nevezési lap 1. számú mellékletének csatolása (Nyilatkozat) csak a sportszervezetek számára 

kötelező, a 2. számú mellékletének csatolása (Adatlap) a sportszervezetek, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervek esetében a jogokat gyakorló szervezetek számára 
egyaránt kötelező, és egy példányban kell kiállítani, függetlenül a bajnoki idényben a BRSZ által 
rendezett bármely bajnokságban indított csapatok számától. 

 A nevezési lap 3. számú (Bejelentések) és 4. számú (Leiratkozás) mellékletének csatolása csak 
igény esetén szükséges, ám minden benevezett csapat esetében külön kell kiállítani. 

5. A nevezéshez szükséges és a lebonyolításhoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők a BRSZ 
honlapjáról (www.brsz.hu) a „dokumentumok” → „Csapatok dokumentumai” menüpont alatt. 

6. Ha a nevezési lapon és mellékleteiben megadott adatokban a bajnokság folyamán bármilyen 
változás következik be, úgy azt 15 napon belül írásban kell bejelenteni a Versenybizottság 
számára. Ennek elmulasztásából fakadó következmények a vétkes csapatot terhelik. 

 A nevezés módja 

7. A nevezési lapot a Versenybizottsághoz kell eljuttatni személyesen, postai vagy elektronikus úton. 
 Postacím: Budapesti Röplabda Szövetség, 1053 Budapest, Curia utca 3. 
 E-mail cím: nevezesek@brsz.hu. 

8. Nevezési határidő: 2018. szeptember 11. 

9. A nevezési határidőt követőn benyújtott nevezéseket a Versenybizottság egyedileg bírálja el és 
visszautasíthatja. 

 Tagsági és nevezési díj 

10. Az MRSZ részére fizetendő valamennyi díj számlázásával kapcsolatos egyeztetés kizárólag a 
penzugy@hunvolley.hu e-mail címen lehetséges, minden más MRSZ-szel kapcsolatos ügyben a 
hunvolley@hunvolley.hu központi e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot az MRSZ-szel. 

11. A bajnokságba csapatot benevező szervezeteknek egy naptári évben egyszeri alkalommal 
(függetlenül a bajnoki idényben a BRSZ által rendezett bármely bajnokságban indított csapatok 
számától) tagsági díjat kell fizetnie az MRSZ és a BRSZ számára. 
a) Az MRSZ részére fizetendő tagdíj az MRSZ Alapszabály 9. § 5. pontja szerint 40.000,- forint, 

aminek befizetése átutalással történhet az MRSZ-nek az MKB Bank Zrt-nél vezetett 
10300002-10564905-49020012 számlájára előzetesen igényelt számla alapján 
(számlaigénylő adatlap – nevezési lap 5. számú melléklete – kitöltésével, a kiállított számlára 
hivatkozva). (Az MRSZ tagfelvételi kérelméhez szükséges nyomtatvány az MRSZ 
[www.hunvolley.hu] és a BRSZ [www.brsz.hu] honlapjáról letölthető.) 

b) A BRSZ részére fizetendő tagdíj a BRSZ Alapszabály 1. számú melléklet 1. pontja szerint 
- az MRSZ által meghirdetett 2018-2019. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. vagy II. 

osztályában (NB) csapatot szerepeltető szervezetek számára 8.000,- forint, 
- NB-s csapatot NEM szerepeltető szervezetek számára 5.000,- forint, 

 aminek befizetése átutalással történhet a BRSZ-nek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11705008-
20411842 számlájára. 

12. A nevezési díj 
a) Az MRSZ versenyzéssel összefüggő feladatok TAO támogatása alapján a szervezetek által 

minden benevezett csapat után 100.000,- forint, amelyből – a szervezetek támogatása 
mellett – a szervezeteknek csapatonként 10.000,- forintot kell befizetniük átutalással az 
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MRSZ-nek az MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10564905-49020012 számlájára 
előzetesen igényelt számla alapján (számlaigénylő nyomtatvány – nevezési lap 5. számú 
melléklete – kitöltésével, a kiállított számlára hivatkozva). 

b) Ha a sportszervezetnek az MRSZ-szel vagy a BRSZ-szel szemben anyagi tartozása van a 
nevezés határidejében, akkor a nevezése csak akkor kerül elfogadásra, amennyiben a 
tartozását a nevezés beadásával egyidejűleg rendezi. 

c) Ha a benevezett csapat szereplése a versenykiírás feltételei miatt nem lehetséges, úgy a 
befizetett nevezési díjat az MRSZ visszafizeti. 

13. Ha a nevezési és tagsági díjak befizetését a BRSZ felszólítása után sem tudja a csapat igazolni, 
akkor játékjoga felfüggesztésre kerül, majd a megadott határidőt követően a vétkes csapatot 
törölni kell a bajnokságból. 

IV. fejezet: Mérkőzések helye, ideje és feltételei 

1. A csapatok pályaválasztóként teremben rendezhetik mérkőzéseiket, a hét bármely napján. A 
mérkőzések hétköznap legkorábban 18:00 órakor, legkésőbb 20:40 órakor, hétvégén és egyéb 
munkaszüneti napokon 9:00 és 19:00 óra között kezdődhetnek. 

 Nem adhatja fel a teljes bajnokságra a pályaválasztói jogát a csapat, ha a szervezet bármely más 
(MRSZ, BRSZ) bajnokságban indított csapata hazai mérkőzéseihez biztosít termet. 

2. A mérkőzéseket csak Budapest területén lehet rendezni. Amennyiben a csapat terme Budapesten 
kívül van, úgy pályaválasztói jogáról le kell mondania. Ha azonban a két csapat a mérkőzés előtt 
legkevesebb nyolc naptári nappal írásos megállapodást jelent be, akkor a Versenybizottság 
engedélyezi a mérkőzés lejátszását Budapest közigazgatási határain kívül. Ebben az esetben 
5.000,- forint költségtérítést kell fizetni a költségtérítés felvételére kijelölt játékvezetőnek a XI. 
fejezet 11. pontjában előírtaknak megfelelően. Ezt a költségtérítést az a csapat köteles kifizetni, 
amely csapat kezdeményezte a mérkőzés Budapest közigazgatási határán kívüli lejátszását. 

3. Ha a csapat a pályaválasztói jogát feladja, illetve feladni kényszerül, úgy azon mérkőzések 
alkalmával, amikor a sorsolás szerint pályaválasztóként szerepel, köteles az ellenfele számára a 
mérkőzésre eső, számlával igazolt terembért megfizetni, ilyen igazolás hiányában 5.000,- forintot 
kell az ellenfél javára megtéríteni. 

 A pénzt átvevő csapatnak könyvelésre alkalmas nyugtát kell adni a befizetésről. 
 A terembér megfizetésére vonatkozó adatok megszerzése érdekében a pályaválasztói jogot feladó 

csapatnak kell a kapcsolatot felvenni az ellenfelével. 
 A pályaválasztói jogát feladó csapat nem kötelezhető ismételten a terembér megfizetésére, ha az 

eredeti mérkőzést a terem használhatatlansága miatt nem lehetett megrendezni, és akkor már 
fizetett a teremért. 

4. A mérkőzés helyszínére történő bejutás biztosítása a csapattagok, kísérőik, a játékvezetők és az 
ellenőr számára, a termet biztosító csapat feladata és felelőssége. Ha a feltételek hiánya miatt a 
mérkőzés elmarad, akkor a játékvezető jelentése alapján, a termet biztosító csapat a mérkőzést 
0:3 (00:75) arányban elveszti, de nem tekinthető ki nem állónak, ha ennek más oka nincs. 

 Felszerelések és személyi feltételek 

5. A mérkőzést rendező csapatnak játékra alkalmas termet kell biztosítani. Ha a mérkőzés lejátszása 
a termet biztosító csapat hibájának felróható okból nem lehetséges, akkor a Versenybizottság az 
V. fejezet 10. pontja szerint jár el, ha a versenybíró döntése szerint előre nem látható okból maradt 
el a mérkőzés, akkor az V. fejezet 12. b) pontja szerint történik meg a mérkőzés új időpontjának 
és helyszínének megállapítása. 

 Mérkőzést rendező csapatnak a termet biztosító csapat minősül. 
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6. A mérkőzés megrendezéséhez szükséges felszerelések közül a két antenna, továbbá a határoló-, 
közép-, támadó vonalak folyamatos meglététől eltekinteni nem lehet. Ha ezek közül valamelyik 
hiányát állapítja meg a játékvezető, akkor a mérkőzést nem vezeti le. A termet biztosító csapattal 
szemben a Versenybizottság az V. fejezet 10. pontja szerint jár el, illetve a csapatok a vonatkozó 
előírások szerint élhetnek az újrajátszás lehetőségével. 

7. A mérkőzéseken a TACTIC Kft. vagy az MRSZ logójával ellátott színes GALA BV5591S típusú labdát 
kell használni, amelyet mindkét csapatnak vinni kell a mérkőzésre. A mérkőzéslabdát minden 
esetben a játékvezető választja ki. 

 A termet biztosító csapat nem köteles az ellenfél részére labdát biztosítani a bemelegítéshez. 

8. A mérkőzésekre a pályaválasztó csapat köteles jegyzőkönyvet és jegyzőkönyvvezetőt biztosítani. 
Kizárólag a BRSZ által rendszeresített jegyzőkönyvet lehet használni, amely letölthető a BRSZ 
honlapjáról. Ha a csapat harmadik alkalommal, majd ezt követően minden további alkalommal 
nem biztosítja az előírt jegyzőkönyvet, akkor a Versenybizottság a határozata alapján 5.000,- 
forint büntetést szab ki. Abban az esetben, ha a pályaválasztó csapat a mérkőzésre nem biztosít 
jegyzőkönyvvezetőt, valamint szükség jegyzőkönyvvezetőt sem tud felkérni, és emiatt a 
jegyzőkönyvet a mérkőzésen közreműködő valamelyik játékvezetőnek kell vezetnie, akkor a 
csapat köteles 14 napon belül, vagy a versenybíró által meghatározott időpontig 5.000,- forint 
büntetést befizetni a BRSZ-nek. A befizetés módja és szankciója azonos az V. fejezet 7. pontjában 
leírtakkal. 

 Pályaválasztó csapatnak minden esetben a sorsolásban elöl álló csapat minősül. 

9. A játékosoknak számozott mezben kell pályára lépni. A számozás 1-től 99-ig történhet. 

10. Sem a csapatokra, sem a játékvezetőkre várakozási idő nincs. 

11. A jegyzőkönyvbe 14 játékost lehet beírni, legfeljebb 12 mezőnyjátékost és legfeljebb 2 Liberot. 

12. A mérkőzés megkezdése után érkező csapattag a következő teljes játszmában – szabályos 
leigazolása után – szerepelhet, ezt a csapattagot a jegyzőkönyvbe a két játszma között kell beírni. 

13. A mérkőzéseken az edzői jogokat az a személy gyakorolhatja, aki a jegyzőkönyvön a játékosok 
adatait rögzítő rovatokat aláírásával hitelesítette. A mérkőzés megkezdése után érkező edző csak 
a következő teljes játszmában gyakorolhatja jogait, ha a megfelelő rovatot korábban még nem 
írták alá. Az edzői rovatot a megérkezését követő teljes játszma megkezdése előtt írhatja alá. 

14. Az I. osztályú és az I. osztályba kerülésért lejátszandó osztályozó mérkőzéseken az állásrendi lap 
használata kötelező, mely letölthető a BRSZ honlapjáról. 

V. fejezet: A bajnokság lebonyolítási rendje 

1. A női és a férfi bajnokság lebonyolítási rendjének alapesetei: 
a) Az I. osztályba kap besorolást a benevező és indulási szándékát megerősítő csapatok közül, 

az előző bajnokság I. osztály 1-9. helyezett csapata, a II. osztály 1. helyezett csapata, valamint 
az osztályozó két győztes csapata, amelyek kétfordulós körmérkőzéssel döntik el az 11-12. 
helyezéseket. 

b) Az osztályozó két vesztes csapata, és a többi benevezett csapat egy csoportban játszik 
kétfordulós körmérkőzést, vagy megfelelő számú nevezés esetén az alapszakaszban két 
párhuzamos csoportban játszanak kétfordulós körmérkőzést, majd a rájátszásban előre 
meghatározott számú csapat játszik a II., illetve a III. osztály helyezéseiért újabb kétfordulós 
körmérkőzést, de az alapszakaszban egymás ellen elért eredményeket magukkal viszik a 
rájátszásba. 

c) Az osztályozót a bajnokság elején, oda-vissza pályaválasztói joggal kell megrendezni, amelyen 
az előző bajnokság I. osztály 10. helyezettje a II. osztály 3. helyezettje ellen, valamint az I. 
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osztály 11. helyezettje a II. osztály 2. helyezettje ellen szerepel, ha az érintett csapatok 
beneveztek a bajnokságra, és indulási szándékukat megerősítették. Ha a jogot szerzett csapat 
indul a bajnokságban, de az osztályozón nem kíván részt venni, akkor ezt a csapatot mérkőzés 
nélkül az osztályozó vesztesének kell tekinteni, és más csapat nem kerülhet a helyére. 

d) Amennyiben az előző bajnokság I. osztályának mezőnyéből nem indul el egy vagy két csapat, 
akkor az új bajnokságban, a sorrendben utánuk következők ennek megfelelően kedvezőbb 
helyezéseket kapnak, és csak egy osztályozóra kerül sor, vagy osztályozó nélkül jutnak be a 
csapatok az I. osztályba, az előző bajnokság I. osztály 12. helyén végzett csapat kiesik. 

e) Ha az előző bajnokság II. osztályának győztese nem nevez, vagy nem kíván feljutni, akkor a 
legjobb helyezéssel rendelkező csapat osztályozó nélkül juthat fel az I. osztályba, az utána 
következő csapat játssza az osztályozót az I. osztály 11. helyezettjével, a sorrendben ezt 
követő csapat játssza az osztályozót az I. osztály 10. helyezettjével. Az előző bajnokság I. 
osztályának 12. helyén végzett csapat kiesik. Ha az előző bajnokság II. osztályának arra 
jogosult csapatai közül egy vagy több nem nevez be, vagy nem kíván feljutni, akkor a 
sorrendben következő csapat vagy csapatok ennek megfelelően kedvezőbb besorolást 
nyernek. 

f) Minden más esetben a Versenybizottság határozza meg az osztályozó rendjét, az I. osztály 12 
csapatos mezőnyének kialakítása érdekében. 

2. A bajnokságok lebonyolításának rendkívüli esetei: 
a) Az NB-s sportszervezet felnőtt csapata, amely a magasabb osztályban beszünteti szereplését, 

illetve az NB-s sportszervezet utánpótlás vagy tartalék csapatának első alkalommal történő 
nevezése esetén, a sportszervezetnek nyilatkozni kell, hogy a bajnokság melyik osztályában 
kíván indulni, és az I. osztályban csak osztályozón vívhatja ki az indulás jogát. Több csapat 
indulása esetén a magasabb bajnoki osztály vagy helyezés, illetve a magasabb korosztály vagy 
előző korosztályos bajnokság helyezése alapján kapnak kedvezőbb besorolást a csapatok. 

b) Az előző évi Budapest bajnokság csapatai közül az I. osztály 12. helyezettje (és az ezen fejezet 
2. e) pontban rögzített esetben, a sorrend szerinti további kieső csapat) kapja az osztályozó 
legkedvezőbb besorolását, majd sorrendben a II. osztály azon csapatai, amelyek ezen fejezet 
1. pontja alapján nem nyertek jogosultságot az osztályozón való szereplésre. Az osztályozó 
párosításánál a legkedvezőbb magasabb osztályból nevezett csapat a legkedvezőtlenebb 
Budapest bajnokságban szerepelt csapattal kerül szembe, szükség esetén a többi párosítást 
ennek megfelelően kell kialakítani. 

c) Az I. osztályú bajnokságban ezen fejezet 1. pontja szerint jogot szerzett, valamint a magasabb 
osztályú csapatok számára kiírt osztályozó/osztályozók győztes csapata vagy csapatai 
szerepelnek 

d) Ha 13 csapat szerepel az I. osztályú bajnokságban, akkor kétfordulós körmérkőzéssel döntik 
el a helyezéseket. Ha 14 vagy több csapat szerepel az I. osztályú bajnokságban, akkor előbb 
az alapszakaszban két párhuzamos csoportban játszanak kétfordulós körmérkőzést, majd a 
rájátszásban előre meghatározott számú csapat játszik a magasabb, illetve az alacsonyabb 
helyezésért újabb kétfordulós körmérkőzést, de az alapszakaszban egymás ellen elért 
eredményeket magukkal viszik a rájátszásba. 

e) Az I. osztályú bajnokság 12. és minden további helyezett csapatát, sorrendben, kiesőnek kell 
tekinteni a következő bajnokság mezőnyének versenykiírás szerinti kialakítása 
szempontjából. 

3. A bajnokságok lebonyolításának további esetei: 
a) Az ezen fejezet 1. és 2. pontjaiban rögzített II. és III. osztályú bajnokságok pontos lebonyolítási 

rendjét úgy kell meghatározni, hogy valamennyi csapat legkevesebb 15, legtöbb 24 
mérkőzést játsszon le a bajnokságban. Ennek érdekében a bajnoki osztályt akkor lehet egy 
csoportban megrendezni, ha legkevesebb 6, legtöbb 13 csapat indul, két csoportban lehet 
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megrendezni, ha legalább 10 csapat indul, amelyek játszhatnak kétfordulós körmérkőzést, 
avagy játszhatnak kétfordulós körmérkőzést és rájátszást egy- vagy kétfordulós rendszerben, 
avagy játszhatnak háromfordulós körmérkőzést, amely esetben a harmadik forduló sorsolási 
számait az 1-2. forduló sorrendje adja meg. 

b) Ha a bajnoki osztályban két párhuzamos csoport kerül kialakításra, akkor a csapatok 
csoportokba sorolása az előző idény bajnokságának sorrendje alapján történik oly módon, 
hogy a két csoportban szereplő csapatok helyezési számainak összege lehetőség szerint 
azonos legyen. 

c) A Versenybizottság fenntartja a jogot, hogy a nevezések számának indoka esetén, ezen 
fejezet 1. és 2. pontjaiban leírtaktól eltérő lebonyolítási rendet határozzon meg, amelyhez a 
mérkőzés változtatás szabályait is igazítani kell, s ezeket a ligaértekezleten kell kihirdetni. 

4. A bajnokságba új néven benevezett csapat – kérésére – akkor tekinthető az előző idény 
bajnokságában indult csapat jogutódjának, és kaphatja a sorrend szerinti helyezését, ha 
- az előző idény bajnokságában indult csapatot benevező sportszervezet nem indít csapatot a 

bajnokság azonos versenyszámában, illetve ha indít, akkor írásban nyilatkozik arról, hogy az 
új néven induló csapatot a BRSZ jogutódnak tekintheti, és 

- a játékosállománya legalább 75 %-ban megegyezik a korábbi csapatéval, amelynek igazolása 
érdekében legkésőbb a ligaértekezleten bemutatja a csapat játékosainak Sportolói 
Igazolványát. 

 A benevező csapatot minden más esetben új csapatnak kell tekinteni, és csak a bajnokság legalsó 
osztályába kaphat besorolást. 

5. A versenyszámok bajnokságainak lebonyolítása a versenybíró által elkészített, irányított sorsolás 
szerint történik. A mérkőzéseket a nevezési lapon megadott adatok és a IV. fejezet rendelkezései 
alapján kell kiírni. A Versenybizottság csak azokat a kéréseket, egyeztetéseket veszi figyelembe, 
amelyet a „Bejelentések” lapon (3. számú melléklet) a ligaértekezletig a nevezési laphoz csatoltak. 
A bajnokság, illetve szakaszainak párosítását a versenybíró nyilvánosságra hozza a BRSZ honlapján 
a lebonyolítási rend leírásával együtt. 

 A mérkőzés változtatás szabályai 

6. A mérkőzés változtatás részletes szabályai: 
a) A sorsolásban kiírt mérkőzés időpontján, vagy helyszínén a Versenybizottság hozzájárulásával 

lehet változtatni, miután a kezdeményező csapat képviselője az új időpontról/helyszínről 
vagy a mérkőzés elhalasztásáról az érintett ellenfelének képviselőjével megállapodott. 

b) 2019. április 1. napján és ezt követően kezdeményezett változtatás esetén a versenybíró a 
mérkőzés halasztására vonatkozó megállapodást nem fogad el, kizárólag a mérkőzés új 
időpontjára vagy helyszínére vonatkozó megállapodást tekinti érvényesnek. 

 Az Őszi időszak mérkőzéseit (amely a csapatok kiírás szerinti egymás elleni első mérkőzéseit 
jelenti) 2019. március 1-ig le kell játszani, illetve a ligaértekezleten a csapatokkal közösen 
megállapított határidőket kell meghatározni. 

c) Egy csapatnak egyidejűleg legfeljebb két elhalasztott mérkőzése lehet. Ilyen esetben a 
versenybíró az újabb mérkőzés halasztására vonatkozó megállapodást nem fogad el, 
kizárólag a mérkőzés új időpontjára vagy helyszínére vonatkozó megállapodást tekinti 
érvényesnek. 

d) A változtatást a kezdeményező csapat képviselőjének kell bejelenteni a versenybíró számára, 
elektronikus úton, amelyben nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentés az ellenfél 
képviselőjének beleegyezésével történt. A változásról a versenybíró elektronikus úton 
visszaigazolást küld a csapatoknak. 

e) A változtatást a kezdeményezőnek az eredeti időpontot megelőzően legkevesebb 7 naptári 
nappal kell bejelenteni. Ha a változtatás bejelentése az eredeti időpont előtt kevesebb, mint 
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7 naptári nappal történik, akkor a kezdeményezőnek telefonon is értesítést kell küldeni a 
versenybíró számára. 

f) A mérkőzés kiírt napján, illetve ezt megelőző három naptári napon belüli változás 
bejelentését a versenybíró elfogadhatja, de a kezdeményező csapatnak változtatási díjat kell 
befizetni, legkésőbb az eredeti időpontot követő második szövetségi napig, személyesen vagy 
átutalással. 

g) A változtatási díj mértéke 6.000,- forint, ha a bejelentés a mérkőzést megelőző 2-3. naptári 
napon történt, és 12.000,- forint, ha a bejelentés a mérkőzést megelőző naptári napon 
történt. A mérkőzés napján történő változás bejelentése esetén a kezdeményező csapatnak 
18.000,- forint változtatási díjat kell befizetni. A változtatási díjat fele-fele arányban 
elosztottan kell befizetni, ha a változtatást kezdeményező csapat nem állapítható meg, illetve 
ha mindkét csapat kérte. 

h) Közös megegyezés, vagy a versenybíró hozzájárulásának hiányában a mérkőzés eredeti 
időpontját/helyszínét kell érvényesnek tekinteni, illetve a csapatok a vonatkozó előírások 
szerint élhetnek az újrajátszás lehetőségével. 

7. A változtatási díj befizetése átutalással a BRSZ-nek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11705008-
20411842 számlájára, vagy személyesen a hivatalos szövetségi napon történhet meg. Ha a 
befizetés a határidőig nem történik meg, akkor a Versenybizottság határozata alapján, a 
kezdeményező csapatot – utólagosan – ki nem állónak kell tekinteni. 

8. Minden olyan esetben, amikor a versenykiírásban rögzített, a mérkőzés változtatására vonatkozó 
szabályok kijátszásának eredményeként valamelyik csapat és a Versenybizottság akarata ellenére 
elmarad a mérkőzés, a vétkes csapatnak a Versenybizottság határozata alapján 25.000,- forint 
büntetést kell befizetni a BRSZ-nek, melynek módja azonos az ezen fejezet 7. pontjában leírtakkal. 
Ennek elmaradása esetén a csapatot a bajnokságból törölni kell. A Versenybizottság ezen 
határozataival szemben benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a szankció 
végrehajtására. 

 Ki nem állás, hiányos csapat 

9. Ki nem állónak kell tekinteni azt a csapatot, amely a mérkőzés kiírt időpontban egyáltalán nem, 
vagy hat főnél kevesebb – érvényes Sportolói Igazolvánnyal és Versenyzési Engedéllyel rendelkező 
– játékossal jelenik meg. 

10. Nem tekinthető ki nem állónak az a csapat, amely legalább hat – érvényes Sportolói Igazolvánnyal 
és Versenyzési Engedéllyel rendelkező – játékossal ugyan megjelenik, de valamely hiba (pl. az 
sportorvosi engedély hiánya) miatt a mérkőzést nem lehet lejátszani. Ebben az esetben a vétkes 
csapat a mérkőzést elveszti, de a vesztesnek járó egy pontot megkapja, illetve a vonatkozó 
szabályok szerint élhetnek az újra játszás lehetőségével a csapatok. 

11. Amennyiben a mérkőzés helyszínén megjelenő csapat játékosai, vagy a csapat egy része nem 
rendelkezik érvényes Sportolói Igazolvánnyal és Versenyzési Engedéllyel, akkor a megjelenteket a 
játékvezető a személyazonosságuk megállapítására szolgáló fényképes igazolvány (mely lehet a 
Sportolói Igazolvány is) alapján azonosítja, a jegyzőkönyvön hitelesíti. Ha a vétkes csapat 
képviselője a mérkőzést követő első szövetségi napon a dokumentumokat a Versenybizottság 
számára bemutatja, és azok érvényesek voltak, akkor a csapat nem tekinthető ki nem állónak. 

 A mérkőzés újrajátszásának lehetőségei 

12. A mérkőzések újra játszásának kizárólagos lehetőségei: 
a) Minden olyan esetben, amikor a mérkőzés elmaradása valamely csapat hibájának tudható 

be, így különös tekintettel a IV. fejezet 6., az V. fejezet 6. h), továbbá 9., 10. pontjaira, a 
mérkőzés csak a két csapat képviselőjének közös megállapodásával írható ki újra. A közös 
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megállapodást az eredeti időponttól számított 14 naptári napon belül kell bejelenteni a 
versenybíró számára. Ezen időpontot követően a versenybíró a vétkes megállapításával a 
mérkőzés eredményét lezárja. 

b) Minden olyan esetben, amikor a mérkőzés elmaradása a csapatoktól független, előre nem 
látható okból történik, akkor a csapatok képviselőinek 7 naptári napon belül kell 
megállapodni a mérkőzés időpontjáról és helyszínéről. Ennek hiányában a mérkőzés új 
időpontját és helyszínét, a felmerülő költségek kifizetését a Versenybizottság állapítja meg, 
amelyen a csapatok nem változtathatnak. 

c) Amennyiben a változtatás során csak a mérkőzés elhalasztásáról állapodtak meg a csapatok 
képviselői, úgy az új időpontról és helyszínről a versenybíró által megadott határidőig, de 
legkésőbb 14 naptári napon belül meg kell állapodni és a versenybírót írásban értesíteni. Ezen 
időpontot követően a versenybíró a mérkőzést kiírja, amelyen a csapatok nem 
változtathatnak. 

d) 2018. június 3. után mérkőzés nem játszható a bajnokságban. 

 A kommunikáció eszközei 

13. A bajnokságok megkezdése előtt a Versenybizottság ligaértekezletet tart a csapatok képviselőinek 
a zavartalan lebonyolítás és a versenykiírásban rögzített döntések meghozatala érdekében. A 
ligaértekezleten meghozott döntések a képviseletet nem biztosító csapatokra is kötelező 
érvényűek. 

 Helye: 1053 Budapest, Curia utca 3., földszinti nagyterem (Kapcsos Lajosné Terem) 
 Ideje: 2018. szeptember 11., kedd, 18:30 óra 

14. A csapatok részéről a Versenybizottsággal és egymás között csak a nevezési lapon megjelölt 
szövetségi képviselő tárgyalhat és írhat alá megállapodást. A csapatok levelezése a 
Versenybizottsággal hivatalosnak tekintendő, ha az a versenybíró e-mail címére vagy a 
brsz@brsz.hu e-mail címre történik meg. Kizárólag az írásban küldött értesítéseket fogadja el a 
versenybíró hivatalos bejelentésnek. 

15. A bajnokságok sorsolását a csapatok elektronikus úton kapják meg, és a Versenybizottság 
visszaigazolást kér a címzettől. 

16. A mérkőzéseknek a BRSZ honlapján (www.brsz.hu) közzé tett idejét, helyét, eredményét a 
versenybíró hivatalos közlésének kell tekinteni. 

VI. fejezet: Helyezések eldöntése 

1. A bajnoki mérkőzések három nyert játszmáig tartanak. 

2. A mérkőzés győztese kettő, vesztese egy bajnoki pontot kap. 

3. A körmérkőzések helyezési sorrendjét a szerzett bajnoki pontok száma határozza meg. 
Pontegyenlőség esetén a körmérkőzés összeadott nyert és vesztett játszmáinak arányát, ha ez is 
egyenlő, akkor ugyanígy a nyert és vesztett pontok arányát kell figyelembe venni. Ha ez is egyenlő, 
akkor a fenti szempontok alapján az egymás elleni eredmények döntenek. 

4. Az oda-vissza rendszerben rendezett osztályozóból az a csapat jut tovább, amelyik mindkét 
mérkőzésen győzött. Ha a két mérkőzést nem ugyanaz a csapat nyeri meg, akkor a két mérkőzés 
összeadott eredménye alapján a jobb játszmaarány, ha ez is egyenlő, akkor a jobb pontarány dönt. 
Ha a győztes ezek alapján sem állapítható meg, akkor harmadik mérkőzéssel kell dönteni a 
továbbjutásról, amelynek pályaválasztói jogát közvetlenül a második mérkőzés befejezésekor, az 
I. játékvezető irányításával, sorsolással kell meghatározni. 
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5. A ki nem álló csapat nem kap bajnoki pontot és a mérkőzést 3:0 (75:00) eredménnyel a 
szabályosan leigazolt csapat javára kell írni. 

6. Ha egyik csapat sem jelenik meg, úgy a játékvezető jelentése alapján mindkét csapat 0:3 (00:75) 
arányban elveszti a mérkőzést, és egyik csapat sem kap bajnoki pontot. 

7. Háromszori ki nem állás esetén a csapatot töröljük a bajnokságból és erről a benevező szervezet 
felelős vezetőjét írásban értesítjük. 

8. A törölt vagy visszalépett csapat eredményeit törölni kell abból a körmérkőzésből, amelyet ezen 
csapat nem játszott le hiánytalanul. Meg kell tartani annak a körmérkőzésnek valamennyi 
eredményét, amelyet a törölt vagy visszalépett csapat hiánytalanul lejátszott. Ha a csapat törlése 
a rájátszás szakaszban történt, akkor az alapszakaszból hozott és a rájátszásban elért 
eredményeket egyaránt törölni kell, az alapszakasz végeredménye megmarad. 

 A törölt, vagy visszalépett csapatot a megszerzett pontszámától függetlenül utolsó helyre kell 
sorolni. 

VII. fejezet: Óvás, fellebbezés 

1. Óvni a mérkőzéstől számított 8 naptári napon belül lehet, amelyet írásban kell benyújtani a 
Versenybizottsághoz. Az óvást a sportszervezet, vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szerv 
esetén a jogokat gyakorló szervezet felelős vezetőjének kell aláírni, és csatolni kell az óvás tárgyát 
igazoló hivatalos bizonylatokat. 

2. Szóbeli vagy jegyzőkönyvbe vezetett óvást, megjegyzést, kérést stb. a Versenybizottság óvásként 
nem vesz figyelembe. A verseny tisztasága érdekében a versenybíró hivatalos óvás nélkül is 
vizsgálatot folytathat a versenykiírásban rögzített szabályok betartásáról. 

3. Az óvási díj 8.000,- forint, a fellebbezési díj 15.000,- forint, melyet a BRSZ-nek kell befizetni. 
 Az óvási és fellebbezési díj befizetésének a módja azonos az V. fejezet 7. pontjában leírtakkal. 
 Az óváshoz, fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylatot vagy másolatát, amely 

nélkül az óvást, fellebbezést nem lehet elbírálni. Megnyert óvás, fellebbezés esetén a díjak 
visszafizetésre kerülnek. 

4. A szabályosan benyújtott óvást a Versenybizottság testületileg köteles 15 naptári napon belül 
elbírálni és a hozott határozatot elektronikus úton eljuttatni az óvás tárgyában érintett csapatok 
képviselői számára. 

5. A fellebbezést az óvás tárgyában született határozat kézhezvételétől számított 8 naptári napon 
belül lehet benyújtani a BRSZ Elnökségének címezve a BRSZ főtitkárához ezen fejezet 1. pontjának 
előírásai szerint. A fellebbezésről a BRSZ Elnöksége hoz határozatot másodfokon. 

6. A Versenybizottság elsőfokú határozatával szemben benyújtott fellebbezésnek halasztó hatályt 
kell biztosítani az óvás tárgyában hozott döntésre vonatkozóan. 

VIII. fejezet: Játékosok szereplésének feltételei 

1. A 2018/2019. bajnoki évben hivatásosnak minősülő sportszervezetben Versenyzési Engedéllyel 
rendelkező (rendelkezett) sportoló nem szerepelhet a bajnokságok mérkőzésein. 

2. A bajnokságok mérkőzésein (ezen fejezet 3., 6., 7. és 8. pontjaira is tekintettel), csak azok a 
játékosok szerepelhetnek, akik az MRSZ Teremröplabda, Strandröplabda, Ülőröplabda 
Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatának megfelelően vannak nyilvántartásba véve vagy 
átigazolva a sportszervezethez, vagy más jogi személyiségű szervezethez és érvényes Sportolói 
Igazolvánnyal, valamint az azonos azonosítási számmal megjelölt érvényes Kollektív Versenyzési 
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Engedéllyel rendelkeznek. A Versenyzési Engedély díja (magyar állampolgárságú sportolók 
esetében) játékosonként 5.000,- forint a Magyar Röplabda Szövetség Díjfizetési táblázat 2017-
2018 bajnoki szezon dokumentum 3. pontja szerint. 

3. Ha a játékos rendelkezett az idényre érvényes Versenyzési Engedéllyel NB-s sportszervezet felnőtt 
csapatában, csak akkor szerepelhet a Budapest bajnokság mérkőzésének jegyzőkönyvében, ha a 
nem NB-s sportszervezetbe történő átigazolása a Sportolói Igazolványának bejegyzése alapján 
legkésőbb 2018. január 31-ig megtörtént. Ha 2018. február 1-én és ezt követően történt az ilyen 
átigazolás, a játékos az idény alatt már egyetlen csapatban sem szerepelhet a Budapest 
bajnokságban. Ha a játékos nem rendelkezett az idényre érvényes Versenyzési Engedéllyel az NB-
s sportszervezetében, akkor bármikor szerepeltethető a Budapest bajnokságba nevezett 
szervezet mérkőzésén. 

4. Budapest bajnokságban szereplő csapat játékosa másik, Budapest bajnokságban szereplő 
csapatba 2018. március 15-ig igazolható át (illetve szervezeten belüli másik csapatba írható át), 
kivéve, ha abban a csapatban, amelyből átigazol (illetve szervezeten belüli másik csapatból írják 
át), a bajnokság során még nem lépett pályára, illetve Liberoként nem volt beírva mérkőzés 
jegyzőkönyvébe. 

 Az osztályozó mérkőzéseken pályára lépő, illetve Liberoként a jegyzőkönyvbe beírt játékos az 
utolsó osztályozós mérkőzésétől számított 45 napon belül másik, Budapest bajnokságban szereplő 
csapatban nem léphet pályára, illetve Liberoként nem kerülhet beírásra a jegyzőkönyvbe. 

 Az ebben a pontban jelzett esetekben (átigazolása ellenére) a jelen versenykiírás által érintett 
bajnokság tekintetében (újabb) Versenyzési Engedéllyel kapcsolatos díjat nem kell fizetni. 

5. A játékos a Versenyzési Engedélyének megszerzése napjától kezdődően jogosult a szervezetének 
csapatában szerepelni, figyelemmel ezen fejezet 3., 6., 7. és 8. pontjaiban rögzített kivételekre. 

6. A sportorvosi engedély: 
a) A mérkőzéseken szereplő játékosoknak érvényes sportorvosi engedéllyel kell rendelkezni. Az 

érvényességet a Sportolói Igazolványban lévő sportorvosi engedélyen a sportegészségügyi 
szakrendelő bélyegzőjével, a sportorvos pecsétszámát tartalmazó bélyegzőjével, a 
sportorvos aláírásával, valamint „Versenyezhet” bélyegzővel, és keltezéssel, vagy 
érvényességi idő bejegyzéssel kell igazolni. 

b) A sportorvosi engedély – a sportorvos egyéb bejegyzése hiányában – 6 hónapig érvényes, ha 
a sportoló a sportorvosi vizsgálat időpontjában még nem töltött be a 18. életévét, és 12 
hónapig érvényes, ha a sportoló a sportorvosi vizsgálat időpontjában már betöltötte a 18. 
életévét. 

7. NB-s sportszervezet tartalék vagy utánpótlás csapatának nevezése esetén  a sportszervezet azon 
játékosa, aki az NB-s felnőtt csapat legalább egy mérkőzésen pályára lépett, illetve Liberoként 
szerepelt a felnőtt csapat mérkőzés jegyzőkönyvében, csak abban az esetben szerepelhet a 
Budapest bajnokságban szereplő csapatban, ha a csapat Kollektív Versenyzési Engedélyére 2018. 
január 31-ig felveszik. 

 Amennyiben ezen játékos a Kollektív Versenyzési Engedélyre való felvétele  után pályára  lép, 
illetve Liberoként bejegyzésre kerül a jegyzőkönyvbe sportszervezete NB-s felnőtt csapatának 
mérkőzésén, akkor minden olyan mérkőzés eredményét, amelyen a Budapest bajnokságban 
pályára lépett, illetve Liberoként szerepelt a jegyzőkönyvben, az ellenfél javára írjuk 3:0 (75:0) 
arányban, és a csapatát ki nem állónak nyilvánítjuk. 

8. NB-s sportszervezetek által benevezett utánpótlás csapatokban kizárólag a 2001. január 1-én és 
később született játékosok szerepelhetnek. 

9. A Versenyzési Engedély kiváltásának és igazolásának menete: 
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a) Az MRSZ részére játékosonként a Magyar Röplabda Szövetség Díjfizetési táblázat 2018-2019 
bajnoki szezon dokumentum 3. pontja szerinti Versenyzési Engedéllyel kapcsolatos díj 
megfizetése kötelező (figyelembe véve az ezen fejezet 4. pontjának utolsó bekezdését), 
aminek teljesítése átutalással történhet az MRSZ-nek az MKB Bank Zrt-nél vezetett 
10300002-10564905-49020012 számlájára előzetesen igényelt számla alapján 
(számlaigénylő adatlap – nevezési lap 5. számú melléklete – kitöltésével, a kiállított számlára 
hivatkozva). 

b) Az MRSZ VB-03 2017.08.31 Versenyzési Engedély kérő lap (Teremröplabda) dokumentum 
megfelelő kitöltése (a szervezet hivatalos neve mellett a bajnokságban használt név beírása 
is kötelező a hivatalos név után kötőjellel elválasztva) és beküldése az MRSZ 
Versenybizottsága részére, amely ez alapján kiállítja 8 munkanapon belül a csapat Kollektív 
Versenyzési Engedélyét. 

c) A Kollektív Versenyzési Engedélynek tartalmaznia kell a bajnoki év, a bajnokság 
versenyszámának és a csapatnak a pontos megnevezését, a csapat játékosainak teljes nevét 
és Sportolói Igazolványuk számát, a keltezést, az MRSZ Versenybizottsága pecsétjének 
lenyomatát, valamint elnökének (vagy az MRSZ főtitkárának) eredeti aláírását. 

 Az eredeti (nem fénymásolt) Kollektív Versenyzési Engedélyt a játékosok Sportolói 
Igazolványával együtt kell bemutatni a játékvezető(k) számára, amely feltétele a mérkőzésen 
való szereplésnek. 

d) A Kollektív Versenyzési Engedélyt a bajnokság során módosítani lehet, amit a csapatok a b) 
pont szerint eljárva tehetnek meg szükség esetén az a) pontban jelzett fizetési kötelezettség 
teljesítését követően. 

10. Az elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzés újra játszásakor csak az a játékos szerepelhet, aki a 
mérkőzés eredeti időpontjában a csapatban játékjogosultsággal rendelkezett. Nem szerepelhet az 
a játékos, aki az eredeti időpontot követően az adott csapatban elvesztette játék jogosultságát. 

11. A mérkőzésen szereplő játékosok játékjogosultságának megállapítása a játékvezető(k) feladata és 
felelőssége. A BRSZ Versenybizottsága ezen fejezet 3., 6. és 7. pontjának feltételeit írásban 
benyújtott, hivatalos panasz alapján ellenőrzi, ezen fejezet 9. pontjában rögzített esetben óvás 
alapján jár el, vagy saját hatáskörben ellenőrzi. 

12. Amennyiben egy, a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírt játékos személyi azonosságát illetően a 
játékvezetőknek, vagy az ellenfél csapatkapitányának kétsége merül fel, akkor a játékvezetőknek 
van joguk azt ellenőrizni a Sportolói Igazolvány alapján a mérkőzés jegyzőkönyvének hivatalos 
lezárásáig. 

13. Jogosulatlan játékos szerepeltetésének következményei: 
a) Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a versenybíró a mérkőzés eredményét 

megsemmisíti és a mérkőzést 3:0 (75:00) eredménnyel a vétlen csapat javára igazolja, 
továbbá a vétkes csapat nem kap pontot. A vétkes csapat törlésre kerül, ha a jogosulatlan 
játékos szerepeltetése miatt a VI. fejezet 7. pontjában leírt feltételek létrejönnek, illetve 
akkor, ha a visszaélés megismétlődik. 

b) Magasabb osztályú szervezet tartalék vagy utánpótlás csapatát azonnal törölni kell, ha ezen 
fejezet 7. és 8. pontja alapján jogosulatlanul szerepeltetett játékost. 

IX. fejezet: Fegyelmi felelősség 

1. Amennyiben a mérkőzésen a csapat a játékvezető felszólítása ellenére a játékot megtagadja, 
levonul, akkor a Versenybizottság a csapatot a bajnokság további részéből törli, és a csapattal 
szemben eljárást kezdeményez a BRSZ Fegyelmi Bizottságánál. 
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2. A mérkőzés alatt a csapattagok számára a szeszes italok és alkoholmentes sör fogyasztása tilos és 
fegyelmi vétségnek minősül. 

3. A játékvezetőnek jogában áll a mérkőzést befejezettnek nyilvánítani, ha a játékosok, a csapattagok 
vagy a nézők részéről olyan megnyilvánulást tapasztal, amely miatt a mérkőzés szabályszerű 
lebonyolítása felszólítás ellenére sem biztosítható. A Versenybizottság a vétkes csapattal szemben 
eljárást kezdeményez a BRSZ Fegyelmi Bizottságánál. 

4. A mérkőzésen kizárt csapattagnak el kell hagyni a versenyterületet. A kizárt csapattag az értesítés 
szerinti időpontban és helyen köteles a csapat képviselőjével együtt megjelenni a BRSZ Fegyelmi 
Bizottsága előtt. 

 A vétkes csapattag távolmaradása esetén is lefolytatható a vizsgálat és vétkessége esetén 
elmarasztaló ítélet születhet. A fegyelmi tárgyalásra és a szankció kiszabására a BRSZ Fegyelmi 
Szabályzatát kell alkalmazni. 

5. A kizárt csapattag a csapata soron következő (egy) Budapest-bajnoki mérkőzésén nem 
szerepelhet. 

X. fejezet: Díjazás 

1. Valamennyi bajnokság eredményhirdetésére egy időben kerül sor, amelyről külön is értesítést 
kapnak az érintett csapatok. 

 Helye: 1053 Budapest, Curia u. 3., földszinti nagyterem (Kapcsos Lajosné Terem) 
 Ideje: 2019. június 11., kedd, 18:00 óra 

2. A női és a férfi bajnokság valamennyi osztályának győztes csapata egymással arányos méretű 
kupát nyer, az I., II., III. helyezett csapatai oklevél, a játékosok és az edző érem díjazásban 
részesülnek. 

XI. fejezet: Játékvezetők küldése 

1. A bajnokságok mérkőzéseire játékvezetőket a BRSZ Játékvezetői Bizottsága (JB) biztosít. 

2. Valamennyi mérkőzésen két játékvezető (I. és II.) működik. 

3. Valamennyi csapat írásban rögzítetten, két játékvezetőre vonatkozóan kérheti, hogy az adott 
bajnoki idényben csapatuk mérkőzésén ne kapjon küldést. A „Leiratkozás” a nevezési lap 4. számú 
melléklete. A BRSZ JB a ligaértekezletig bejelentett kérelmeket a bajnokság kezdetétől veszi 
figyelembe. Ezt követően a 2018. január 31-ig pótolt, megváltoztatott, kiegészített kérelmek 2018. 
február 1-től válnak érvényessé. 

4. Ha a mérkőzésre olyan játékvezető kapott küldést, amelyről a csapat szabályosan leiratkozott, 
akkor a csapat kapitányának a mérkőzés megkezdése előtt kell jeleznie kifogását a játékvezetőnél. 
Ez esetben a mérkőzést a játékvezető nem vezetheti le. A csapatok megállapodhatnak szükség 
játékvezető működésében, vagy a mérkőzés újrajátszásában. 

5. Ha a mérkőzés első játékvezetője nem jelenik meg, akkor a kijelölt második játékvezető vezeti le 
a mérkőzést. 

 A mérkőzés megkezdése után érkező játékvezető a mérkőzés tényleges első játékvezetőjének 
engedélyével második játékvezetőként tevékenykedhet, az engedélyezést követően közvetlenül, 
de ebben az esetben a játékvezetői díjra nem tarthat igényt. 

 Ha egyik játékvezető sem jelenik meg, úgy a mérkőzést – a két csapatkapitány közös 
megállapodásával – szükség játékvezetővel is le lehet játszani – aki játékvezetői díjra nem tarthat 
igényt. A közös megállapodást a mérkőzés előtt rá kell vezetni a jegyzőkönyv megjegyzés rovatára 
és a két csapatkapitánynak alá kell írni. Ilyen esetben a mérkőzés jegyzőkönyvét a győztes csapat 
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köteles a mérkőzést követő szövetségi napon a BRSZ hivatalos helyiségében a versenybírónak 
átadni. 

6. Szükség játékvezető hiányában elmaradt mérkőzés esetén a vonatkozó szabályok szerint élhetnek 
az újrajátszás lehetőségével a csapatok. 

7. A csapatoknak joguk van egyes mérkőzésekre szövetségi ellenőrt kérni. Az ellenőri díjat (5.000,- 
forint) a mérkőzés előtt kell a BRSZ-ben befizetni az igény bejelentésekor. 

 Játékvezetői költség és kifizetése 

8. A játékvezetői költségtérítést az MRSZ versenyrendszerében az MRSZ központilag megbízási 
szerződés alapján fizeti meg a játékvezető(k) részére, mely játékvezetői költségtérítéshez a 
csapatoknak hozzájárulást vagy díjat nem kell fizetniük. 

9. Amennyiben egy mérkőzést bármely oknál fogva újrajátszanak, az újrajátszott mérkőzésen a BRSZ 
Versenybizottsága által meghatározott csapat sportszolgáltatási díjat köteles megfizetni az MRSZ 
által kiállított számla alapján (mely számla végösszege tartalmazza az újrajátszott mérkőzéshez 
kapcsolódó játékvezetői díjakat, az azokat terhelő adó- és járulék tételeket, valamint az MRSZ-t 
esetlegesen terhelő adminisztrációs díj mértékét is) az MRSZ részére. 

10. A versenykiírásban megállapított költségtérítés abban az esetben is megilleti a mérkőzésen 
megjelenő játékvezetőt, ha a versenykiírás rendelkezései, vagy bármilyen más ok miatt, a 
mérkőzés elmarad. 

11. A Budapest területén kívül rendezett mérkőzés esetén az a csapat, amely kezdeményezte a 
mérkőzés Budapest közigazgatási határán kívüli lejátszását, 5.000,- forint játékvezetői 
költségtérítést köteles fizetni a költségtérítés felvételére kijelölt játékvezetőnek a mérkőzés 
megkezdése előtt. Az átvett költségtérítésről a játékvezető a BRSZ által rendszeresített 
„Játékvezetői költségelszámolás” nyomtatványon számol el, illetve vállalkozói számlát, vagy a 
kifizető által biztosított elszámolási nyomtatványt használhat költségei elszámolása során. Az 
összeg bruttó, tartalmazza az esetleges Általános Forgalmi Adót (ÁFA), továbbá ebből kerül 
levonásra a személyi kifizetéseket terhelő SZJA-előleg, járulék, EKHO stb. 

12. Az ezen fejezet 11. pontja szerinti esetben a játékvezetőnek jogában áll megtagadni a mérkőzés 
levezetését, ha a költségtérítés kifizetésére kötelezett csapat a mérkőzés előtt felszólítás ellenére 
sem teljesíti a kifizetést, vagy ha a vonatkozó adószabályok szerinti elszámolásra nem ad 
lehetőséget, vagy az ilyen költségelszámolást nem fogadja el. Ez esetben az érintett csapatot a 
Versenybizottság a mérkőzés vesztesének tekinti, és ha más oka nincs, akkor nem tekinti ki nem 
állónak. 

13. Egy játékvezető költségtérítése valamennyi bajnoki szakasz 
 I. osztályának mérkőzésein: 10.000,- forint 

 Egy játékvezető költségtérítése minden más bajnoki szakasz, 
 illetve osztály mérkőzésén: 9.000,- forint 

 Az I. osztályba kerülésért lejátszandó mérkőzések játékvezetői költségtérítése megegyezik az I. 
osztályú mérkőzések díjaival. 

 A mérkőzések jegyzőkönyvezetői díja (amennyiben kifizetésre kerül) 3.000,- forint, amit a 
sorsolásban elől álló csapat fizet ki a jegyzőkönyvvezető számára, aminek módja azonos az ezen 
fejezet 11. pontjában leírtakkal. 

 A fenti összegek bruttó összegek, tartalmazzák az esetleges Általános Forgalmi Adót (ÁFA), 
továbbá ezekből kerül levonásra a személyi kifizetéseket terhelő SZJA-előleg, járulék, EKHO stb. 

 A játékvezetők kötelmei 
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14. A mérkőzés jegyzőkönyvét az I. játékvezető köteles leadni, megküldeni a Versenybizottság 
számára legkésőbb a mérkőzést követő második szövetségi napig, legkésőbb 18:00 óráig. 

15. A mérkőzés I. játékvezetője köteles a mérkőzés eredményét (játszmák és pontok aránya 
játszmánként, a sorsolás párosítása szerint) elektronikus úton az eredmenyek@brsz.hu e-mail 
címre elküldeni a versenybíró számára legkésőbb a mérkőzést követő második naptári napon. 

16. Ha a pályaválasztó csapat nem jelenik meg és nincs mérkőzésjegyzőkönyv, a játékvezető írásbeli 
jelentésben köteles felsorolni a megjelent, és szabályosan leigazolt vendégcsapat játékosainak 
nevét és az azonosításra szolgáló igazolvány számát. 

17. A mérkőzések jegyzőkönyveinek leadása a játékvezetői díjak elszámolásának feltétele. 

XII. fejezet: Felügyeleti jogok 

1. A mérkőzéseket – a versenykiírásban eltérően rögzítettek kivételével – a Nemzetközi Röplabda 
Szövetség (FIVB) érvényben lévő játékszabályai szerint kell játszani, de Technikai Pihenőidő 
egyáltalán, állásrendi lap a II. és alacsonyabb osztályú mérkőzéseken nem kerül alkalmazásra. A 
Játékszabályzat letölthető a BRSZ honlapjáról (www.brsz.hu), „dokumentumok” → „Terem 
szabályok” menüpont alatt. 

2. A versenykiírásban nem rögzített minden vitás kérdésben első fokon a BRSZ Versenybizottsága 
hoz döntést. 

3. Egy csapat játékjogát – saját kérésére, a Versenybizottság vagy a versenybíró kezdeményezésére 
– a BRSZ Intéző Bizottsága határozatában meghatározott ideig felfüggesztheti, amelyről az indok 
megjelölésével értesíti a csapatot és az érintett ellenfeleket. A felfüggesztés ideje alatt a csapat 
mérkőzéseit játék nélkül 3:0 (75:00) arányban az ellenfél javára írja a Versenybizottság, de a 
felfüggesztett csapat nem tekinthető ki nem állónak, ezért a vesztesnek járó egy pontot megkapja. 
Ha a felfüggesztést a Versenybizottság vagy a versenybíró kezdeményezte, akkor a le nem játszott 
mérkőzéseket nem lehet újrajátszani, ha a felfüggesztést a csapat kezdeményezte, akkor a 
versenykiírás V. fejezet 12. a) pontja szerint járhatnak el. 

4. A versenybíró az engedélye nélkül lejátszott mérkőzés eredményét nem fogadja el, és a mérkőzést 
le nem játszottnak tekinti. 

 Pénzügyi felelősség 

5. Ha bármely, a bajnokságokban csapatot szerepeltető szervezetnek az MRSZ-szel vagy a BRSZ-szel 
szemben anyagi tartozása keletkezik a bajnokság során, és a tartozás kifizetése a versenybíró 
felszólítására a megadott határidőig, illetve a kiállított számla fizetési határidejéig nem történik 
meg, akkor a BRSZ Versenybizottsága írásos határozatában mindaddig ki nem állónak nyilvánítja 
a csapatot, amíg a tartozás fennáll, vagy a csapat törlésre nem kerül. 

6. A csapatnak a bajnokságból való visszalépése, illetve törlése esetén az esetleges tartozása nem 
törlődik, ezt a csapatot benevező szervezetnek ki kell egyenlítenie. 

 Protokoll szabályok 

7. A sorsolás a két csapatkapitány jelenlétében a mérkőzés kiírt időpontja előtt 10 perccel történik 
meg. A játékvezető a kiírt időpont előtt 2 perccel a cserepadhoz hívja a csapatokat. A játékvezető 
sípjelére a csapatok valamennyi játékosa a hálóra merőlegesen, egysoros vonalban elhelyezkedve 
vonul be a pálya közepéig. Az üdvözlés a nézők felé, ezek hiányában a jegyzőkönyvvezető felé 
fordulva végzik el a csapatok, majd egymást üdvözlik és visszatérnek a cserepadjukhoz. A 
játékvezető sípjelére a kezdőcsapat tagjai a cserepadról vonulnak a pályára. 
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 A játszmák végén a csapatok az alapvonalra állnak fel egysoros vonalban, majd a játékvezető jelére 
az oldalvonalon meghaladják a hálótartó oszlopot és a felcserélt cserepadjaikhoz vonulnak. A 
cserejátékosok és az edző a legrövidebb úton hajtják végre a cserét. A döntő játszma előtt a 
csapatok megvárják a sorsolást és ennek eredményétől függően hajtják végre a térfélcserét. A 
mérkőzés végén a csapatok valamennyi játékosa feláll az alapvonalra, majd az oldalvonalon 
haladva, a háló két oldalán, minden játékos kezet fog az ellenfél valamennyi játékosával, a 
csapatkapitányok megköszönik a játékvezetőknek a működést. A játékvezetők hármas sípszóval 
befejezik a mérkőzést. 

A 2018. április 10*én elfogadott versenykiírását a BRSZ Versenybizottsága a fentiek szerint módosítja. 

Budapest, 2018. április 12. 
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