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A Magyar Röplabda Szövetség 2016/2017. tanévi Vollé! 2020 – Röpsuli programjában keret-megbízási szerződéssel 
rendelkező megbízottak eseti javadalmazási szempontrendszere és feltételei 

 
A Magyar Röplabda Szövetség Vollé! 2020 – Röpsuli programjának (a továbbiakban: Program) 2016/2017. tanévére (a továbbiakban: idén) sikeresen 
jelentkezettekkel (a továbbiakban: Megbízott) a Magyar Röplabda Szövetség keret-megbízási szerződést köt „sportcsoport versenyre kísérése, csapatvezetői 
feladatok ellátása” tevékenység végzésére a Magyar Röplabda Szövetség Vollé! 2020 – Röpsuli program versenyein (a továbbiakban: Versenyek) történő 
eseti teljesítés alapján. 

Az eseti megbízások az alábbi módon kerülhetnek kifizetésre: 
- amennyiben Megbízott magánszemélyként köti meg az idei Programban a keret-megbízási szerződést, a megbízási díj után a közteherviselési 

kötelezettségek „az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról” szóló 2005. évi CXX. törvény (ismertebb nevén: Ekho tv.) szerint egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) által teljesülnek; 

- amennyiben Megbízott egyéni vállalkozóként vagy vállalkozás képviselőjeként köti meg az idei Programban a keret-megbízási szerződést, a megbízási 
díj Megbízott számlája alapján teljesül. 

 

Kifizetés megtagadása 
 

Nem illeti meg megbízási díj (sem alapdíj, sem további kifizetések) egy adott Versenyhez kapcsolódóan Megbízottat, ha 
- az adott Verseny nevezési határideje után visszavonja legalább egy csapata nevezését; vagy 
- az adott Versenyen nem adja le a minden jelenlévő játékosát tartalmazó, teljes körűen kitöltött és megfelelően hitelesített RS04-2 számú regisztrációs 

adatlapot, illetve a játékosai személyazonosságának és iskolalátogatásuk valódiságának ellenőrzését nem teszi lehetővé; vagy 
- az adott Verseny őt érintő első mérkőzésének a helyszíni versenybíró által kijelölt mindenkori kezdési időpontjában nincs jelen legalább annyi, az adott 

versenyszám(ok)ban szerepeltethető játékosa, akikkel valamennyi benevezett csapata teljesnek nyilvánítható; vagy 
- a Verseny minden őt érintő mérkőzésének a helyszíni versenybíró által kijelölt mindenkori kezdési időpontjában nincs jelen legalább annyi, az adott 

versenyszámban szerepeltethető játékosa, akik teljesnek nyilvánítható csapato(ka)t alkotnak (egy időpontban egy játékos csak egy csapathoz 
tartozhat). 

Ha Megbízott egy Versenyre nevezett csapatot vagy csapatokat, de azon végül egy teljesnek nyilvánítható csapata sem szerepelt úgy, hogy a nevezési 
határidőig nem vonta vissza a nevezését, akkor az ezt követő első Versenyen – amelyen a fenti kritériumok semelyikének nem esik a hatálya alá – sem illeti 
meg megbízási díj (sem alapdíj, sem további kifizetések). 
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Díjfizetési táblázat 
 

Megnevezés Összeg Gyakoriság / Megjegyzés 

Alapdíj 20.000,- forint 

Versenyenként 
a) legfeljebb az első három idei Versenyen, amelyen Megbízott legalább egy 

mini, szupermini vagy manó korosztályú, teljesnek nyilvánítható csapattal 
szerepel és megilleti a jelen pontban részletezett Alapdíj, amíg nem éri el 
az idei Versenyeken első alkalommal általa regisztrált összesen 15., és 
közülük legalább 10. 2004. január 1-én vagy később született játékost; 

b) az a) ponton felül a következő kettő idei Versenyen is, amelyen Megbízott 
legalább egy mini, szupermini vagy manó korosztályú, teljesnek 
nyilvánítható csapattal szerepel és megilleti a jelen pontban részletezett 
Alapdíj, valamint amelyen már teljesítette az a) pontban megjelölt 
korlátot, de még nem éri el az idei Versenyeken első alkalommal általa 
regisztrált összesen 20., és közülük legalább 12. 2004. január 1-én vagy 
később született játékost; 

c) a b) ponton felül a következő valamennyi idei Versenyen, amelyen 
Megbízott legalább egy mini, szupermini vagy manó korosztályú, teljesnek 
nyilvánítható csapattal szerepel és megilleti a jelen pontban részletezett 
Alapdíj, valamint amelyen már teljesítette a b) pontban megjelölt korlátot. 

Fiú játékos regisztrálása esetén 
további 800,- forint játékosonként, az első idei Versenyen, amin a játékos részt vesz / regisztrálva lesz 

további 300,- forint 
játékosonként, az első idei Verseny kivételével minden idei Versenyen, amin a 
játékos részt vesz / regisztrálva lesz 

Az idei Versenyeken 
első alkalommal általa 

regisztrált 

15. játékos esetén további 3.000,- forint legfeljebb egy alkalommal az idén 

20. játékos esetén további 5.000,- forint legfeljebb egy alkalommal az idén 

  (ha ugyanazon Versenyen történik meg a 15. és 20. játékos regisztrációja is, akkor egyben 8.000,- forint) 

Az idei Versenyeken általa indított 3. csapat 
esetén 

további 3.000,- forint Versenyenként, amennyiben Alapdíjra is jogosult 
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Amennyiben egy Oktatási Intézmény csapata első alkalommal vesz részt a Versenyeken 2013. szeptember 1-je óta, és az adott Verseny nevezési lapjának 
elküldésekor az e-mailben Megbízott meg van jelölve, hogy tőle szereztek hírt a Versenyekről (legfeljebb egy személy jelölhető meg), minden jelzett 
alkalommal további 5.000,- forint illeti Megbízottat azon a következő olyan Versenyen, amelyen megilleti Alapdíj. 

A díjfizetési táblázatban megjelölt összegek 
d) magánszemély Megbízottak esetén azt az összeget jelentik, amiből még levonásra kerül a magánszemélyt terhelő ekho; 
e) egyéni vállalkozó vagy vállalkozás képviselője Megbízottak esetén az általános forgalmi adó nélküli összeget jelentik. 

 

Megjegyzések 
 

Amennyiben egy Megbízott csapata(i) részt vesz(nek) egy adott Versenyen, de Megbízottat ezzel a Versennyel kapcsolatban nem illet meg Alapdíj, a játékosok 
regisztrációja ugyan megtörténik, de kifizetés szempontjából első alkalommal történő regisztrációnak (illetve fiú játékos regisztrációja esetén további 
alkalmakkor is) egy játékos esetében az a Verseny számít, amin Alapdíj is megilleti Megbízottat. 
Az előző kettő tanévben már regisztrált, de az idei felhívásnak és jelen mellékletének megfelelő korú játékosok az első idei Versenyen, amin részt vesznek, újra 
első alkalommal történt regisztráltaknak számítanak. 
 

Kifizetés menete 
 

A Magyar Röplabda Szövetség a helyszíni versenybíró közreműködésével ellenőrzi Megbízott által az adott Versenyen leadott regisztrációs adatlapjának (RS04-
2) valóságtartalmát, amely regisztrációs adatlap (RS04-2) alapján történik meg az eseti teljesítés alkalmával juttatandó megbízási díj kiszámítása a jelen 
díjfizetési táblázat szerint. A kifizetett megbízási díj(ak)ról Megbízott havi rendszerességgel (abban a hónapban, amelyikben számára kifizetés történt) 
elszámolási jegyzéket kap a Magyar Röplabda Szövetségtől, ami részére személyesen vagy postai úton kerül átadásra az adott hónapot követő 15. napig (ennek 
munkaszüneti napra esése esetén az ezt követő első munkanapig – postai levélfeladás ideje), utóbbi esetben Megbízott jelentkezési adatlapján (RS04-1) 
megadott levelezési címre. 
Amennyiben Megbízott az adott Versenyen nem vesz részt, de az általa benevezett, és az adott Versenyen résztvevő csapat(ok) minden szükséges kritériumnak 
megfelel(nek), valamint Megbízott az adott Versenyre egy általa megbízott személy által papír alapon eljuttatja eredeti hivatalos igazolását hiányának okáról, 
részesülhet megbízási díjban. 
Magánszemély Megbízott esetében az eseti megbízási díj az adott Versenyt követő nyolc munkanapon belül kerül átutalásra (a magánszemélyt terhelő ekho 
levonása utáni összeg). Egyéni vállalkozó vagy vállalkozás képviselője Megbízott esetében az eseti megbízási díj a keret-megbízási szerződésnek megfelelően 
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kiállított és beküldött számla beérkezését követő nyolc munkanapon belül kerül átutalásra (a számlán szereplő összeg). Mindkét esetben Megbízott 
jelentkezési adatlapján (RS04-1) megadott bankszámlaszámra átutalással történik a megbízási díj kifizetése. 
 

Regisztrált játékos 
 

Jelen dokumentum alapján regisztráltnak az az idei felhívásnak és jelen mellékletének megfelelő korú játékos számít, aki a Megbízott által megjelölt oktatási 
intézmény tanulója, és ezt mind a Versenyeken leadott RS04-2 adatlap, mind a játékos személyazonosságát és iskolalátogatását igazoló dokumentum hitelt 
érdemlően bizonyítja. 
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