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JELENTÉSI ÉS HALASZTÁSI PROTOKOLL 

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2020. október 01-től – a COVID-19 koronavírus 

megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében – az alábbi döntéseket hozta, melyet 

2020. november 11-én, majd 18-án módosított és a SARS-COV-2 TESZTELÉSI PROTOKOLL 

megalkotását követően 2020.12.02-án korrigált: 

A jelenlegi, nem csupán a magyar röplabdázást, hanem az egész világot sújtó koronavírus helyzetben 

a Magyar Röplabda Szövetség számára nem kérdéses, hogy a klubok érdekei egybeesnek a Szövetség 

érdekeivel, ami a bajnokságok lebonyolításának módját és formáját, azaz a Versenykiírást illeti, ezért 

az alábbi döntések születtek.  

A folyamatosan változó koronavírus-helyzetre való tekintettel a Magyar Röplabda Szövetség az alábbi 

Versenykiírás-módosítási/kiegészítési javaslatokat fogadta el:  

1. 2020. október 01-től minden bajnokságba és kupasorozatba benevezett csapat tagjainak 

(játékosok és stábtagok) kötelező a jelen Protokoll mellékleteként található SARS-COV-2 

TESZTELÉSI PROTOKOLL előírásait betartani, valamint COVID19 PCR-teszten kell átesniük minden 

olyan esetben, amikor kontakt pozitív eset vagy fertőződés gyanú merül fel.  

a. A Magyar Röplabda Szövetség felé az 1. pontban megnevezett esetekben a laboratóriumi 

Sars-Cov-2 PCR teszt az elfogadott, melyet hivatalos laborban vizsgálnak és értékelnek ki 

és erről hivatalos igazolást ad a mintát kivizsgáló labor 

b. Az antigén tesztek (pld: NADAL, CLUNGENE stb.) a vírus azonnali detektálására rendkívül 

alkalmasak, ezért már a mentőautókban, kórházakban és előszűrésre is használják, de az 

MRSZ a fentebb említett Sars-Cov-2 PCR tesztet fogadja el hivatalosan 

c. Kontakt pozitív eset vagy fertőződés gyanúnak tekintendő, ha egy adott mérkőzést 

követően valamelyik csapat játékos vagy stábtagjaiban alakul ki fertőződés vagy annak 

gyanúja. Ezt haladéktalanul, írásban kell jelenteni a Szövetség és az ellenfél felé 
 

Mind a pozitív, mind a negatív eredmények, valamint a kontakt pozitív eset vagy fertőződés gyanú 

jelentése és beküldése haladéktalanul kötelező az MRSZ erre a célra létrehozott email címére 

(covid19@hunvolley.hu), amennyiben a fertőződés nem a SARS-COV-2 TESZTELÉSI PROTOKOLL 

eljárásai alapján végzett mintavétel során történt. 
 

Szintén kötelező a tüneteket mutató, illetve pozitív teszteredményt produkáló játékosok és stábtagok 

elkülönítése, valamint a járványügyi hatóságokkal való együttműködés a jogszabályok és az MRSZ 

COVID-protokolljának megfelelően. 
 

A kötelező tesztelést a meredeken emelkedő esetszám, valamint az OSEI korábbi és aktuális 

állásfoglalása indokolja (mellékelve), miszerint a koronavírus-megbetegedés még tünetmentes 

esetekben is súlyos szövődményekhez vezethet.  
 

A PCR-tesztek előzetes bejelentési kötelezettség mellett a TAO-ban elszámolhatóak.  
 

2020. december 10-től kötelező SARS-COV-2 TESZTELÉSI PROTOKOLL került bevezetésre, amely jelen 

JELENTÉSI ÉS HALASZTÁSI PROTOKOLL melléklete. 

http://www.hunvolley.hu/
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2. Koronavírus-érintettség esetén a két csapat korlátozás nélkül halaszthatja és módosíthatja 

mérkőzéseit közös megegyezés, a két fél beleegyezése alapján (megegyezéses 

halasztás/módosítás). Közös megegyezés hiányában a mérkőzést az eredeti időpontban kell 

lejátszani. Egy mérkőzés több alkalommal is elhalasztható/módosítható, amennyiben erre 

megfelelő indokoltság van. Amennyiben a halasztott/módosított és megegyezésen alapuló 

időpontban a mérkőzés bármilyen okból kifolyólag nem játszható le, 24 órával a mérkőzés 

kezdete előtt következmények nélkül kérhető a mérkőzés halasztása/módosítása, melyhez 

írásban elküldött, a koronavírus-érintettséget taglaló, hivatalos szerv vagy sportszervezeti 

képviselő által írt alapos indoklás szükséges. Amennyiben a mérkőzés előtt 24 órával nem történt 

bejelentés és egyeztetés, akkor további megegyezéses halasztás nem kérhető, a mérkőzést 3-0 

(75:0) arányban a halasztott időpontban pályára lépésre készen álló csapat javára íródik jóvá. 

Minden halasztás/módosítás bejelentése a versenybizottsag@hunvolley.hu e-mail címre kell 

megküldésre kerüljön, mindkét csapat hivatalos kapcsolattartója által megerősítve. 

 

3. A Versenybizottság döntése alapján az MRSZ hivatalból is elhalaszthat egy mérkőzést, ha a 

mérkőzés időpontjában az egyik csapat legalább a minimum játékos létszámot (Versenykiírásnak 

megfelelő 8 mezőnyjátékos a „Magyar-szabályt” figyelembe véve) nem tudja kiállítani igazoltan 

koronavírus-fertőzés vagy érintettség miatt vagy igazoltan hatósági karanténban van annyi 

játékosa, hogy a minimum csapatlétszám nem állítható ki (hivatalból történő halasztás).  

 

Amennyiben a Versenykiírásnak megfelelő minimum játékos létszám rendelkezésre áll, és a 2. 

pont rendelkezései alapján nem került sor halasztásra/módosításra, a mérkőzést le kell játszani. 

Amennyiben valamelyik csapat hatósági karanténba kerülése miatt kerül sor a mérkőzés 

elhalasztására, úgy az érintett csapat a karantén feloldását követő 7. naptól kezdődően 

kötelezhető mérkőzés lejátszására, figyelembe véve a 2. pont rendelkezéseit. 
 

A minimum játékos létszámba az adott sportszervezet adott csapatának játékengedéllyel és 

érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező játékosai számítandók össze.  
 

Mérkőzés akár megegyezéses halasztás/módosítás, akár hivatalból történő halasztás útján 

több alkalommal is elhalasztható.  

 

A halasztott mérkőzéseket (koronavírus érintettség és egyéb okból elhalasztott mérkőzések 

esetében is) legkésőbb az adott korosztály alapszakaszának végéig vagy a következő fordulóig 

halasztható el, azzal a kikötéssel, hogy válogatott időszakra mérkőzést halasztani csak a 

versenykiírások erre vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges.  
 

Az egyes korosztályok halasztási határideje: 

Felnőtt 

NBI Extraliga        férfi: 2021. 03. 07. női: 2021. 02. 14. 

NBI Liga         férfi: 2021. 03. 07. női: 2021. 03. 07. 

NBII/U21         férfi: 2021. 02. 20. női: 2021. 02. 14. 

Budapest Bajnokság I. és II. osztály férfi: 2021. 03. 15. női: 2021. 03. 15. 

http://www.hunvolley.hu/
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Utánpótlás 

U19 fiú: 2020. 10. 25. leány: 2020. 10. 25. 

U17 fiú: I. osztály: 2021. 01. 10.; II. osztály: 2020. 10. 25.  

leány: I., II. osztály és III. osztály Felsőház: 2021. 01. 10. III. osztály Alsóház: 2020. 11. 29. 

U15 fiú: I., II. osztály: 2021. 01. 03.; III. osztály: 2021. 05. 31. 

  leány: I., II. osztály és III. osztály Felsőház: 2021. 01. 03. III. osztály Alsóház: 2020. 11. 01. 

U13 fiú és leány minden osztály:  2021. 02. 28.  

A koronavírus-érintettséget legalább valószínűsíteni kell, az MRSZ-nek az 1. pontban leírtaknak 

megfelelően, írásban a halasztási kérelemmel egyidejűleg – megküldött orvosi 

jelentéssel/igazolással vagy pozitív koronavírus-teszteredménnyel. 

4. Mérkőzés-halasztások esetén különösen érzékeny kérdés a halasztás a már lefixált televíziós 

közvetítések kapcsán, hiszen ez szerződéses problémákat is okozhat. Ezért a halasztott televíziós 

mérkőzések ügyében kérjük a lejátszásra kerülő mérkőzések résztvevőit, hogy kellő 

rugalmassággal (tehát szükség esetén mérkőzés időpont-módosítással) segítsék, hogy a már 

lefixált közvetítési időben egy másik találkozó képernyőre kerülhessen.  

 

 

Budapest, 2020. december 02. 

 

 

  

                              Ludvig Zsolt 
                      Magyar Röplabda Szövetség 

                             Főtitkár 
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Melléklet 

SARS-COV-2 TESZTELÉSI PROTOKOLL 

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2020. december 10-től – a COVID-19 koronavírus 

megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében – az EMMI SFÁT, az OSEI és a NNK 

állásfoglalásai alapján az alábbi tesztelési protokollt vezeti be: 

I. 

Teremröplabda NBI Extraliga és NB I Liga felnőtt bajnokságokban, Magyar Kupában részt vevő 

sportolók és sportszakemberek részére 

1. 2020. december 10-ét követően kizárólag azon sportolók és sportszakemberek vehetnek részt 

sporteseményen hivatalos stábtagként és nevezett versenyzőként, akik 2020. december 10 

utáni első bajnoki/Magyar Kupa mérkőzésük előtt legfeljebb 45 nappal, az egészségügyi 

szakmai szabályoknak megfelelően elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2-

PCR teszt (laboratórium által kiértékelt) – negatív PCR tesztjére vonatkozó nyilatkozatát 

legkésőbb 24 órával a mérkőzés megkezdése előtt elektronikus formában, cégszerű aláírással 

ellátva a tagszervezet e-ügyintézői a BackOffice rendszer 11-es programrész / Digitális 

ügyintézés / karbantartás menüjében az „Egyszeri nyilatkozattétel” pontban feltöltik a 

nyilatkozaton szereplő személyek teszteredményét igazoló laboratóriumi leletet - mellyel 

igazolják, hogy a koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt 

kimutatható -, valamint a 2. pontban leírt szérum troponin szint meghatározás laboratóriumi 

eredményét. 

Az MRSZ Iroda kijelölt munkatársai a csatolt dokumentumokat a rendszerben kezelik, rögzítik 

az egyes sportolók, sportszakemberek nyilatkozatait. A befogadások visszajelzéseit a 

sportszervezetek a jelzett menüben nyomon követhetik. 

Ha valamely sportoló pozitív COVID tesztet produkál, sportorvosi engedélyét haladéktalanul 

elveszíti az OSEI kiadott protokollja alapján.  

A további mérkőzés előtt, amennyiben új játékos/sportszakember kíván részt venni a 

mérkőzésen, a fentiekkel azonos módon eljárva kell a rendszerben mellékelni és rögzíteni az 

új résztvevők teszt és laboreredményeit. Ezen eljárásra egyebekben a jelen pont szabályai 

irányadók. 

 

2. Tekintettel a COVID-19 járvány elterjedésére és a korábbi esetekre, a fentiekben részletezett 

első tesztelés során minden sportoló esetén Troponin szint meghatározást is kell végezni, 

amely történhet vérvételt követően laboratórium által, vagy gyorsteszt segítségével. A 

vizsgálatokra a sportorvos, háziorvos, kardiológus adhat beutalót, illetve magánegészségügyi 

ellátók validált eredményei is elfogadhatók. Emelkedett troponin szint esetén az MRSZ 

sportegészségügyi vizsgálat elvégzését írja elő, amelynek eredményéig a sportoló nem 

versenyezhet. Emelkedett troponin szint szívizom sérülésre, szívizom gyulladásra utal, amely 

rendkívüli kockázatot hordoz magával élsportolók esetén. Amennyiben a sportoló korábban 

átesett az OSEI által előírt protokoll során komplex kardiológiai vizsgálaton és szérum 

troponin szint meghatározáson, akkor esetében az akkor kapott eredmény is elegendő az 

igazoláshoz. 

http://www.hunvolley.hu/
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3. A Teremröplabda NBI Extraliga és NB I Liga felnőtt bajnokságokban és a Magyar Kupában részt 

vevő sportolók és sportszakemberek az 1. pontban leírt első adatszolgáltatást követően, jelen 

protokoll és a járványügyi előírások hatálya alatt, minden további mérkőzésük kezdő 

időpontja előtt 36, de legkevesebb 18 órán belüli mintavétellel, az egészségügyi szakmai 

szabályoknak megfelelően elvégzett SARS-CoV-2-PCR Antigén gyorstesztet („PCR 

gyorsteszt”) kell végeztetniük. A teszteredményeket tartalmazó nyilatkozatot elektronikus 

formában, legkésőbb 18 órával a mérkőzés megkezdése előtt, cégszerű aláírással, igazolt 

szakápoló által végzett mintavétellel, orvos által hitelesítve és bélyegző lenyomatával ellátva 

köteles az érintett sportszervezet e-ügyintézője a BackOffice rendszer 11-es programrész / 

Digitális ügyintézés / karbantartás menüjében a „Mérkőzés előtt antigén eredmény” 

pontban feltölteni.  

A pozitív teszteredményeket az MRSZ haladéktalanul továbbítja az OSEI részére. Az adott 

mérkőzésen az a sportoló rendelkezik játékjogosultsággal, illetve az a sportszakember 

kerülhet a versenyjegyzőkönyvbe beírásra, aki a jelen bekezdés szerint negatív 

teszteredménnyel határidőben bejelentésre kerül. 

Adott mérkőzésre a csapatok összeállításánál a tagszervezet e-ügyintézője, a jegyzőkönyv 

menüben a közreműködő játékvezető mind az egyszeri, mind a mérkőzés nyilatkozatait 

elektronikus úton tudja ellenőrzi. Amennyiben az 1-3 pontban leírt nyilatkozatok az 

elektronikus ellenőrzés megállapításaként nem felelnek meg a követelményeknek, azaz 

nem jogosult sportoló vagy sportszakember kerül a versenyjegyzőkönyvbe beírásra, úgy az 

jogosulatlan szereplésnek minősül. 
 

4. Amennyiben a molekuláris biológiai SARS-CoV-2-PCR teszt (laboratórium által kiértékelt) vagy a 

SARS-CoV-2-PCR Antigén gyorsteszt („PCR gyorsteszt”) valamely sportoló és/vagy 

sportszakember esetén pozitív eredményt mutat, akkor a teljes csapat valamennyi tagja és 

sportszakembere a pozitív teszt elvégzésének időpontjától számítva 10 napig nem játszhat 

mérkőzést, az érintett, pozitív tesztet produkáló játékos esetében pedig a Halasztási és 

jelentési protokollnak megfelelő OSEI adatszolgáltatás alapján elrendelt protokoll szerint jár 

el az MRSZ. 
 

A 10 napos mérkőzés játszási tiltás alól abban az esetben kaphat felmentést az érintett 

csapat, ha minden sportoló és sportszakember esetében, akiket a sporteseményen hivatalos 

stábtagként és nevezett versenyzőként szerepeltetni kívánnak, a mérkőzésük előtt legfeljebb 

72 órával történt mintavétellel, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelően elvégzett 

molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2-PCR teszt (laboratórium által kiértékelt) – 

negatív PCR tesztjére vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb 18 órával a mérkőzés megkezdése 

előtt elektronikus formában, cégszerű aláírással a tagszervezet e-ügyintézői a BackOffice 

rendszer 11-es programrész / Digitális ügyintézés / karbantartás menüjében a „Mérkőzések 

nyilatkozattétele” pontban feltöltik mellékelve a nyilatkozaton szereplő személyek 

teszteredményét igazoló laboratóriumi leletet, mellyel igazolják, hogy a koronavírus a 

szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. Ebben az esetben SARS-CoV-

2-PCR Antigén gyorsteszt („PCR gyorsteszt”) mintavétel nem szükséges a mérkőzés előtt. Az 

adott mérkőzésen az a sportoló rendelkezik játékjogosultsággal, illetve az a sportszakember 

kerülhet a versenyjegyzőkönyvbe beírásra, aki a jelen bekezdés szerint negatív 

teszteredménnyel határidőben bejelentésre kerül.  

http://www.hunvolley.hu/
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5. Fenti előírásokon túl a sportszervezetek jelen protokoll és a járványügyi előírások hatálya alatt, 

minden mérkőzésük előtt, két (2) példányban, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kötelesek a 

hivatalos személy (szövetségi ellenőr, versenybíró, játékvezető) részére átadni, hogy 

sportolóik: 

a. az elmúlt 72 órában nem mutattak olyan felső légúti fertőző betegségre utaló tünetet 

(láz, köhögés, akut légúti nehézség, fáradtság, izom-, ízületi fájdalom, szakok-, ízek 

érzéketlensége stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetnék és közösségben 

nem tartózkodhatnának 

b. a mérkőzés időpontjában nincs az illetékes járványügyi hatóság határozata alapján 

karanténban tartózkodási kötelezettségük 

c. tudomásuk szerint az elmúlt 2 naptári napban nem érintkeztek fertőzött személlyel 

vagy karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával vagy alkalmazottjával. 

Amennyiben a sportszervezet valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, úgy vele szemben az 

MRSZ sportfegyelmi eljárást indít.  
 

6. Az 1. és 2. pontban foglalt vizsgálatok és tesztelések, valamint a 4. pontban leírt mentesítés, 

illetve OSEI adatszolgáltatás alapján elrendelt protokoll költségeit az érintett sportszervezet 

köteles viselni. A 3. pontban elvégzendő, minden további mérkőzés előtti 20 db / mérkőzés / 

csapat SARS-CoV-2-PCR Antigén gyorsteszt („PCR gyorsteszt”) biztosítása a Magyar Röplabda 

Szövetség feladata. A mintavételt végző egészségügyi személyzet és az orvosi hitelesítés díja 

a sportszervezetet terheli. A tesztek díja TAO látványcsapatsportág támogatás keretében 

elszámolható.  
 

7. Igazolt COVID-19 betegséggel összefüggésben számos keringési, légzőrendszeri és központi 

idegrendszeri szövődmény ismert. A sportolók szempontjából legfontosabb a vírusinfekciót 

követően jelentkező következményes szívizomgyulladás lehetősége. Emiatt bármilyen 

vírusinfekciót követően az intenzív sporttevékenység végzése kizárólag megfelelő 

körültekintés mellett lehetséges. Panaszmentes esetekben is indokolt a kardiológiai 

kivizsgálás (nyugalmi EKG és szívultrahang) 
 

8. A Magyar Röplabda Szövetség jogosult a 6. pontban leírt mérkőzés előtti 36, de legkevesebb 

18 órán belüli, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelően elvégzett, SARS-CoV-2-

PCR Antigén gyorsteszt („PCR gyorsteszt”) mintavételt az általa kijelölt egészségügyi 

személyzet által elvégeztetni. Az ellenőrzés elrendelését az MRSZ Járványügyi felelőse 

koordinálja és rendeli el, szúrópróba-szerűen, de az adminisztratív kötelezettség (jelen 

protokollban foglalt adatszolgáltatás) ebben az esetben is a sportszervezetet terheli, az MRSZ 

által kijelölt egészségügyi személyzet jelentését az MRSZ Járványügyi felelőse kezeli. 
 

9. Jelen protokollban leírtak a járványhelyzet előrehaladtával, az orvosi és egészségügyi 

ismeretek bővülésével változhatnak és kiegészülhetnek (pld.: antitest tesztelés, vakcina oltás 

utáni helyzet stb.).   
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II. 

Teremröplabda NBII és utánpótlás versenyeken (U21-U15) részt vevő sportolók és 

sportszakemberek részére 

1. 2020. december 10-ét követően kizárólag azon sportolók és sportszakemberek vehetnek részt 

sporteseményen hivatalos stábtagként és nevezett versenyzőként, akik az első bajnoki 

mérkőzésük előtti 72 órán belüli mintavétellel, az egészségügyi szakmai szabályoknak 

megfelelően elvégzett SARS-CoV-2-PCR Antigén gyorstesztet („PCR gyorsteszt”) végeztetnek 

és a sportszervezet a teszt negatív eredményéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát 

elektronikus formában, igazolt szakápoló által végzett mintavétellel, orvos által hitelesítve, 

orvosi bélyegzővel ellátva a tagszervezet e-ügyintézői a BackOffice rendszer 11-es 

programrész / Digitális ügyintézés / karbantartás menüjében az „Egyszeri nyilatkozattétel” 

pontban feltöltik a nyilatkozaton szereplő személyek teszteredményét igazoló iratot, mellyel 

igazolják, hogy a koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt 

kimutatható. Ugyanekkor szintén a rendszerben csatolni kell a 2. pontban leírt szérum 

troponin szint meghatározás eredményét. 

Az MRSZ Iroda kijelölt munkatársai a csatolt teszteredményeket a rendszerben kezelik, 

rögzítik az egyes sportolók, sportszakemberek nyilatkozatait. A befogadások visszajelzéseit a 

sportszervezetek a jelzett menüben nyomon követhetik. 

Ha valamely sportoló pozitív COVID tesztet produkál, sportorvosi engedélyét haladéktalanul 

elveszíti az OSEI kiadott protokollja alapján.  

Amennyiben új játékos/sportszakember kíván részt venni a mérkőzésen, a fentiekkel azonos 

módon eljárva kell a rendszerben mellékelni és rögzíteni az új résztvevők teszteredményéit. 

Ezen eljárásra egyebekben a jelen pont szabályai irányadók. 
 

2. Tekintettel a COVID-19 járvány elterjedésére és a korábbi esetekre, a fentiekben részletezett 

első tesztelés során minden sportoló esetén Troponin szint meghatározást is kell végezni, 

amely történhet vérvételt követően laboratórium által, vagy gyorsteszt segítségével. A 

vizsgálatokra a sportorvos, háziorvos, kardiológus adhat beutalót, illetve magánegészségügyi 

ellátók validált eredményei is elfogadhatók. Emelkedett troponin szint esetén az MRSZ 

sportegészségügyi vizsgálat elvégzését írja elő, amelynek eredményéig a sportoló nem 

versenyezhet. Emelkedett troponin szint szívizom sérülésre, szívizom gyulladásra utal, amely 

rendkívüli kockázatot hordoz magával élsportolók esetén. Amennyiben a sportoló korábban 

átesett az OSEI által előírt protokoll során komplex kardiológiai vizsgálaton és szérum 

troponin szint meghatározáson, akkor esetében az akkor kapott eredmény is elegendő az 

igazoláshoz. 
 

A csapatok összeállításánál a tagszervezet e-ügyintézője, a jegyzőkönyv menüben a 

közreműködő játékvezető az egyszeri nyilatkozatok meglétét elektronikus úton tudja 

ellenőrzi. Amennyiben az 1-2 pontban leírt nyilatkozatok az elektronikus ellenőrzés 

megállapításaként nem felelnek meg a követelményeknek, azaz nem jogosult sportoló vagy 

sportszakember kerül a versenyjegyzőkönyvbe beírásra, úgy az jogosulatlan szereplésnek 

minősül. 

 

http://www.hunvolley.hu/


 

 

 1134 Budapest, Váci út 19.¦ +36-1/300-7250 ¦  hunvolley@hunvolley.hu   

 www.hunvolley.hu  ¦   /hunvolley 

3. Teremröplabda NBII és utánpótlás versenyeken (U21-U15) részt vevő sportolók és 

sportszakemberek az első adatszolgáltatást követően, jelen protokoll és a járványügyi 

előírások hatálya alatt, minden további mérkőzésük előtt, két (2) példányban, cégszerűen 

aláírt nyilatkozatot kötelesek a hivatalos személy (szövetségi ellenőr, versenybíró, 

játékvezető) részére átadni, hogy sportolóik: 

a. az elmúlt 72 órában nem mutattak olyan felső légúti fertőző betegségre utaló tünetet 

(láz, köhögés, akut légúti nehézség, fáradtság, izom-, ízületi fájdalom, szakok-, ízek 

érzéketlensége stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetnék és közösségben 

nem tartózkodhatnának 

b. a mérkőzés időpontjában nincs az illetékes járványügyi hatóság határozata alapján 

karanténban tartózkodási kötelezettségük 

c. tudomásuk szerint az elmúlt 2 naptári napban nem érintkeztek fertőzött személlyel 

vagy karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával vagy alkalmazottjával. 

A sportszervezetek ezen nyilatkozatának egyik példányát a hivatalos személyek képviselője 

dátummal és aláírással látja el, és visszaadja a sportszervezet képviselőjének, a másik 

példányát magánál tartja, s azt a mérkőzés egyéb dokumentumaival együtt a 

Versenykiírásban előírt határidőig az MRSZ Versenybizottsága felé eljuttattja. 
 

4. Amennyiben a SARS-CoV-2-PCR Antigén gyorsteszt („PCR gyorsteszt”) valamely sportoló 

és/vagy sportszakember esetén pozitív eredményt mutat, akkor a teljes csapat valamennyi 

játékosa és sportszakembere a pozitív teszt elvégzésének időpontjától számítva 10 napig 

nem játszhat mérkőzést, az érintett játékos esetében pedig a Halasztási és jelentési 

protokollnak megfelelő OSEI adatszolgáltatás alapján elrendelt protokoll szerint jár el az 

MRSZ. 
 

A 10 napos mérkőzés játszási tiltás alól abban az esetben kaphat felmentést az érintett 

csapat, ha minden sportoló és sportszakember esetében, akiket a sporteseményen hivatalos 

stábtagként és nevezett versenyzőként szerepeltetni kívánnak, a mérkőzésük előtt legfeljebb 

72 órával történt mintavétellel, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelően elvégzett 

molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2-PCR teszt (laboratórium által kiértékelt) – 

negatív PCR tesztjére vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb 18 órával a mérkőzés megkezdése 

előtt elektronikus formában, cégszerű aláírással beküldik a Halasztási és jelentési 

protokollnak megfelelő címre (covid19@hunvolley.hu), mellékelve a nyilatkozaton szereplő 

személyek teszteredményét igazoló laboratóriumi leletet, mellyel igazolják, hogy a 

koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.  

Az adott mérkőzésen az a sportoló rendelkezik játékjogosultsággal, illetve az a 

sportszakember kerülhet a versenyjegyzőkönyvbe beírásra, aki a jelen bekezdés szerint 

negatív teszteredménnyel határidőben bejelentésre kerül.  
 

5. Az 1. és 2. pontban foglalt vizsgálatok és tesztelések, valamint a 4. pontban leírt mentesítés és 

OSEI adatszolgáltatás alapján elrendelt protokoll költségeit, valamint a mintavételt végző 

egészségügyi személyzet és az orvosi hitelesítés díját az érintett sportszervezet köteles 

viselni. A tesztek díja TAO látványcsapatsportág támogatás keretében elszámolható.  
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6. Igazolt COVID-19 betegséggel összefüggésben számos keringési, légzőrendszeri és központi 

idegrendszeri szövődmény ismert. A sportolók szempontjából legfontosabb a vírusinfekciót 

követően jelentkező következményes szívizomgyulladás lehetősége. Emiatt bármilyen 

vírusinfekciót követően az intenzív sporttevékenység végzése kizárólag megfelelő 

körültekintés mellett lehetséges. Panaszmentes esetekben is indokolt a kardiológiai 

kivizsgálás (nyugalmi EKG és szívultrahang). Javasolt továbbá a PCR tesztelések gyakorivá 

tétele, lehetőség szerinti heti rendszerességű bevezetése. 
 

7. Jelen protokollban leírtak a járványhelyzet előrehaladtával, az orvosi és egészségügyi 

ismeretek bővülésével változhatnak és kiegészülhetnek (pld.: antitest tesztelés, vakcina oltás 

utáni helyzet stb.).   

III. 

Strandröplabda felnőtt versenyeken, tornákon és Strandröplabda utánpótlás versenyeken, 

tornákon (U22-U16) részt vevő sportolók és sportszakemberek részére 

1. 2020. december 10-ét követően kizárólag azon sportolók és sportszakemberek vehetnek részt 

sporteseményen hivatalos stábtagként és nevezett versenyzőként, akik minden 

strandröplabda torna kezdő időpontja előtt 48, de legkevesebb 8 órán belüli mintavétellel, 

az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelően elvégzett SARS-CoV-2-PCR Antigén 

gyorstesztet („PCR gyorsteszt”) végeztetnek és a sportszervezet a teszt negatív 

eredményéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, igazolt szakápoló által végzett, orvos 

által hitelesítve, orvosi bélyegzővel ellátva, elektronikus formában, a tagszervezet 

strandröplabda e-ügyintézői a BackOffice rendszer 31-es programrész / Digitális ügyintézés 

/ karbantartás menüjében az „Főverseny előtt Antigén eredmény” pontban feltöltik a 

nyilatkozaton szereplő személyek teszteredményét igazoló iratot, mellyel igazolják, hogy a 

koronavírus a szervezetükben a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.  

a. Az MRSZ Iroda kijelölt munkatársai a csatolt teszteredményeket a rendszerben 

kezelik, rögzítik az egyes sportolók, sportszakemberek nyilatkozatait. A befogadások 

visszajelzéseit a sportszervezetek a jelzett menüben nyomon követhetik. 

Ha valamely sportoló pozitív COVID tesztet produkál, sportorvosi engedélyét 

haladéktalanul elveszíti az OSEI kiadott protokollja alapján.  

b. Amennyiben új játékos/sportszakember kíván részt venni strandröplabda tornákon, 

az 1. és 2 ponttal azonos módon eljárva kell a rendszerben mellékelni és rögzíteni az 

új résztvevők teszteredményéit.  

A pozitív teszteredményeket az MRSZ haladéktalanul továbbítja az OSEI részére. Az adott 

mérkőzésen az a sportoló rendelkezik játékjogosultsággal, illetve kerülhet a 

versenyjegyzőkönyvbe beírásra, aki a jelen bekezdés szerint negatív teszteredménnyel 

határidőben bejelentésre kerül. 
 

2. Tekintettel a COVID-19 járvány elterjedésére és a korábbi esetekre, a fentiekben részletezett 

tesztelést megelőzően minden sportoló esetén Troponin szint meghatározást is el kell 

végezni, amely történhet vérvételt követően laboratórium által, vagy gyorsteszt segítségével. 

A vizsgálatokra a sportorvos, háziorvos, kardiológus adhat beutalót, illetve 

magánegészségügyi ellátók validált eredményei is elfogadhatók. Emelkedett troponin szint 

esetén az MRSZ sportegészségügyi vizsgálat elvégzését írja elő, amelynek eredményéig a 
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sportoló nem versenyezhet. Emelkedett troponin szint szívizom sérülésre, szívizom 

gyulladásra utal, amely rendkívüli kockázatot hordoz magával élsportolók esetén. 

Amennyiben a sportoló korábban átesett az OSEI által előírt protokoll során komplex 

kardiológiai vizsgálaton és szérum troponin szint meghatározáson, akkor esetében az akkor 

kapott eredmény is elegendő az igazoláshoz. 
 

Fentieket figyelembe véve 2020 december 10-ét követően kizárólag azon sportolók vehetnek 

részt sporteseményen hivatalos stábtagként és nevezett versenyzőként, akik egyszeri 

alkalommal, az első strandröplabda torna kezdő időpontja előtt 48, de legkevesebb 8 órán 

belül a szérum troponin szint meghatározás eredményét a tagszervezet strandröplabda e-

ügyintézői a BackOffice rendszer 31-es programrész / Digitális ügyintézés / karbantartás 

menüjében az „Egyszeri nyilatkozat” pontban feltöltik  

a. Az MRSZ Iroda kijelölt munkatársai a csatolt teszteredményeket a rendszerben 

kezelik, rögzítik az egyes sportolók, sportszakemberek nyilatkozatait. A befogadások 

visszajelzéseit a sportszervezetek a jelzett menüben nyomon követhetik 
 

Adott tornára a tagszervezet e-ügyintézője és a szövetségi ellenőr mind az egyszeri, mind a 

torna nyilatkozatait elektronikus úton tudja ellenőrzi. Amennyiben az 1-2 pontban leírt 

nyilatkozatok az elektronikus ellenőrzés megállapításaként nem felelnek meg a 

követelményeknek, azaz nem jogosult sportoló kerül a versenyjegyzőkönyvbe beírásra, úgy 

az jogosulatlan szereplésnek minősül. 
 

3. Strandröplabda felnőtt versenyeken, tornákon és Strandröplabda utánpótlás versenyeken, 

tornákon (U22-U16) részt vevő sportolók és sportszakemberek, jelen protokoll és a 

járványügyi előírások hatálya alatt, minden strandröplabda torna előtt, két (2) példányban, 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot kötelesek a hivatalos személy (szövetségi ellenőr) részére 

átadni, hogy sportolóik: 

a. az elmúlt 72 órában nem mutattak olyan felső légúti fertőző betegségre utaló tünetet 

(láz, köhögés, akut légúti nehézség, fáradtság, izom-, ízületi fájdalom, szagok-, ízek 

érzéketlensége stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetnék és közösségben 

nem tartózkodhatnának  

b. a mérkőzés időpontjában nincs az illetékes járványügyi hatóság határozata alapján 

karanténban tartózkodási kötelezettségük 

c. tudomásuk szerint az elmúlt 2 naptári napban nem érintkeztek fertőzött személlyel 

vagy karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával vagy alkalmazottjával. 

A sportszervezetek ezen nyilatkozatának egyik példányát a hivatalos személyek képviselője 

dátummal és aláírással látja el, és visszaadja a sportszervezet képviselőjének, a másik 

példányát magánál tartja, s azt a torna egyéb dokumentumaival együtt a Versenykiírásban 

előírt határidőig az MRSZ Strandröplabda iroda felé eljuttattja. 

4. Az 1. és 2. pontban foglalt vizsgálatok és tesztelések, valamint az OSEI adatszolgáltatás alapján 

elrendelt protokoll költségeit, valamint a mintavételt végző egészségügyi személyzet és az 

orvosi hitelesítés díját az érintett sportszervezet köteles viselni. A Szövetség azon 

strandröplabda sportszervezetek részére, ahol strandröplabda sportolók versenyeznek, 

igényfelmérést követően SARS-CoV-2-PCR Antigén gyorstesztet („PCR gyorstesztet”) 

http://www.hunvolley.hu/


 

 

 1134 Budapest, Váci út 19.¦ +36-1/300-7250 ¦  hunvolley@hunvolley.hu   

 www.hunvolley.hu  ¦   /hunvolley 

biztosít a sportszervezet részére. A központilag kapott teszteken felül szükséges esetleges 

további tesztek díja TAO látványcsapatsportág támogatás keretében elszámolható 
 

5. Igazolt COVID-19 betegséggel összefüggésben számos keringési, légzőrendszeri és központi 

idegrendszeri szövődmény ismert. A sportolók szempontjából legfontosabb a vírusinfekciót 

követően jelentkező következményes szívizomgyulladás lehetősége. Emiatt bármilyen 

vírusinfekciót követően az intenzív sporttevékenység végzése kizárólag megfelelő 

körültekintés mellett lehetséges. Panaszmentes esetekben is indokolt a kardiológiai 

kivizsgálás (nyugalmi EKG és szívultrahang). Javasolt továbbá a PCR tesztelések gyakorivá 

tétele, lehetőség szerinti heti rendszerességű bevezetése. 
 

6. Jelen protokollban leírtak a járványhelyzet előrehaladtával, az orvosi és egészségügyi 

ismeretek bővülésével változhatnak és kiegészülhetnek (pld.: antitest tesztelés, vakcina oltás 

utáni helyzet stb.). 

IV. 

Teremröplabda és Strandröplabda versenyeken, tornákon közreműködő hivatalos 

sportszakemberek (A, B, C kategóriájú játékvezetők, szövetségi ellenőrök) részére 

1. 2020. december 01-ét követően Teremröplabda és Strandröplabda versenyeken, tornákon 

kizárólag azok a közreműködő hivatalos sportszakemberek vehetnek részt, akik az első 

bajnoki/Magyar Kupa mérkőzésük előtti 72 órán belüli mintavétellel, az egészségügyi szakmai 

szabályoknak megfelelően elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2-PCR teszt 

– negatív PCR teszt eredményét elektronikus formában, aláírással beküldik 

covid19@hunvolley.hu email címre, mellyel igazolják, hogy a koronavírus a szervezetükben a 

vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. A fent említett PCR teszt koordinációját és 

költségét az MRSZ vállalja. A tesztet követően minden közreműködő hivatalos 

sportszakember részére a szövetség 10 db SARS-CoV-2-PCR Antigén gyorstesztet („PCR 

gyorsteszt”) biztosít, melyet fertőződés gyanúja esetén a sportszakember saját döntése 

szerint felhasználhat önellenőrzésre. 
 

2. Fenti előírásokon túl minden versenyrendszerben nemre és korosztályra való tekintet nélkül a 

játékvezetők / szövetségi ellenőrök minden mérkőzés előtt a mérkőzés egyéb 

dokumentumaival együtt, a Versenykiírásban előírt határidőig az MRSZ Versenybizottsága 

felé aláírt nyilatkozatot kötelesek megküldeni, melyben nyilatkoznak, hogy: 

a. az elmúlt 72 órában nem mutattak olyan felső légúti fertőző betegségre utaló tünetet 

(láz, köhögés, akut légúti nehézség, fáradtság, izom,-ízületi fájdalom, szagok,-ízek 

érzéketlensége, stb), amely miatt mások egészségét veszélyeztetnék és közösségben 

nem tartózkodhatnának  

b. a mérkőzés időpontjában nincs az illetékes járványügyi hatóság határozata alapján 

karanténban tartózkodási kötelezettségük 

c. tudomásuk szerint az elmúlt 2 naptári napban nem érintkeztek fertőzött személlyel 

vagy karanténnal érintett ingatlan, intézmény lakójával vagy alkalmazottjával. 
 

A fenti protokollt a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 342/2020.11.26. számú határozatával elfogadta. 

A protokoll 2020. december 10-től a Kormány által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet megszűnéséig 

alkalmazandó, azzal, hogy az elnökség a kormányzati és hatósági rendelkezéseket folyamatosan nyomon 

követve jelen protokollt a járványügyi helyzetnek megfelelően módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti. 
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