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Felhívás a Vollé! 2020 – Röpsuli programhoz 
2015/2016. tanév 

Oktatási intézmények röplabda sportcsoportjainak kísérése, fejlesztése 
RS03 

 
A röplabda kiemelt sportági szerepének köszönhetően a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ), 

kihasználva a Kormány támogatását, 2013 ősze óta kiemelten foglalkozik a 
sportág tömegesítésével, a versenyrendszeren kívüli röplabdás 
kezdeményezésekkel, a szakmai munka segítésével a „Vollé! 2020 – Röpsuli” 
program (Program) keretében. A Program Őryné Merő Nóra és a Budapesti 
Röplabda Szövetség „Röpsuli” néven futó programjának alapjain 

szándékozik céljait elérni. Ennek értelmében a kezdő vagy szabadidős jelleggel sportfoglalkozásokat 
tartó, oktatási intézményekben működő csoportokat röplabdára tanító személyeket kívánja anyagilag 
díjazni sportcsoportjuk versenyeztetése és saját szakmai továbbképzésük érdekében. 

 
1. A Program célja 
 A Programmal az MRSZ a röplabda sportág tömegesítését, a regisztrált röplabdások számának 

növelését kívánja elérni a még sportágon kívüli gyermekek részére szervezett alternatív 
versenyzési keretek között, továbbá az iskolai keretek között röplabda foglalkozásokat tartó 
személyek szakmai munkáját szeretné fejleszteni. 

 
2. A Program szervezője 
 A Programot az MRSZ szervezi. A kapcsolattartás a szervezővel az MRSZ Röpsuli-program 

vezetőjén, Hanuska Gergelyen keresztül lehetséges, személyesen a Magyar Röplabda Szövetség 
irodájában (1134 Budapest, Váci út 19., Panoráma Ház II. emelet), postai úton a Magyar Röplabda 
Szövetség 1134 Budapest, Váci út 19. címén, telefonon a 06-30/589-6518-as telefonszámon, e-
mailen a hanuska.gergely@hunvolley.hu címen. 

 
3. A jelentkezők köre 
 A Programba magánszemélyek jelentkezhetnek. Egy személy csak egyszer nyújthatja be a 

jelentkezését, és vele csak egy keretszerződés köthető. 
 A jelentkezőnek 

- sportoktatói, sportedzői, testnevelői, a sportot (testnevelést) is magában foglaló tanári, 
oktatói vagy tanítói végzettséggel kell rendelkeznie, és 

- kapcsolatban kell állnia oktatási intézménnyel, ahol röplabda foglalkozásokat tart röplabdát 
játszó (2003. január 1-én vagy később született) gyermekek számára, és 

- rendelkeznie kell teljes állású munkahellyel, vagy számlaképesnek kell lennie egyénileg vagy 
vállalkozás által. 

 
4. A sikeres jelentkezővel szembeni elvárások 
 A jelentkező a jelentkezési adatlap (RS03-1) elküldésével, majd sikeres jelentkezése esetén a 

keretszerződés aláírásával vállalja, hogy a 2015/2016. tanév folyamán az alábbi feladatokat 
teljesíti: 
- A jelentkezési adatlapon (RS03-1) megjelölt oktatási intézmény csapatával legalább kettő 

alkalommal részt vesz az MRSZ által rendezett „Vollé! 2020 – Röpsuli” program keretében 
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rendezett versenyen. A versenyeken összesen legalább 10 (tíz) fő játékost kell regisztrálnia, 
akik közül legalább 5 (öt) fő 2003. január 1-én vagy később, további legalább 5 (öt) fő 2001. 
január 1-én vagy később született. 

- Részt vesz az MRSZ által rendezett, a Programhoz kapcsolódó szakmai előadáson legalább egy 
alkalommal. 

 
5. A teljesítési időszak 
 A 4. pontban megjelölteket a 2015/2016. tanév folyamán, a jelentkezési adatlap (RS03-1) 

beküldését követően kell teljesítenie a jelentkezőnek. 

 
6. A díjazás összege, eszközei 
 A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján 

a Magyar Röplabda Szövetség biztosítja. 
 A jelentkezőket megillető anyagi díjazás mértéke a felhíváshoz tartozó mellékletben olvasható. 
 A jelentkező jelentkezési adatlapján (RS03-1) megjelölt oktatási intézményt az MRSZ 

eszköztámogatásban részesíti, a jelentkező által a jelentkezési adatlapon (RS03-1) megjelölt 
eszközökkel (kettő eszközcsomag jelölhető meg). Az oktatási intézmény vezetőjének a 
keretszerződésen hitelesítenie kell a jelentkező és az oktatási intézmény közötti együttműködést, 
illetve hogy a jelentkező képviselheti az oktatási intézményt a Programmal kapcsolatban. 

 A jelentkező részére szakmai programcsomag kerül átadásra elektronikus és fizikai formában, amit 
szakmai továbbképzésükre, sportcsoportjuk fejlesztésére használhatnak. 

 
7. A jelentkezés benyújtásának módja, helye, ideje 
 A jelentkezésre szolgáló adatlapot (RS03-1) e-mailben lehet benyújtani a Program szervezőjéhez. 
 A jelentkezés folyamatos, a végső határidő 2016. május 1. Kérjük, vegye figyelembe a jelentkező, 

hogy a program keretében történt teljesítéseket visszamenőleg nem tudjuk elfogadni, bármiféle 
juttatásban csak a jelentkezési adatlapjukat már beküldött magánszemélyek, egyéni vállalkozók, 
vállalkozások részesülhetnek. 

 
8. A díjazás folyósításának módja 
 A jelentkezési adatlapot beküldöttek anyagi díjazása a sportcsoportok versenyre kísérése feladat 

teljesítését követően történik, az adott teljesítést követően. 
 Az anyagi díjazás kifizetésének jogcímét a jelentkezésre szolgáló adatlap (RS03-1) VII. 1. vagy 2. 

pontjának kitöltésével a jelentkező határozza meg: 
- Amennyiben a jelentkezési adatlap (RS03-1) VII. 1. pontját tölti ki, úgy sportszolgáltatás 

szerződés szerint megnevezésű számla kiállítása ellenében megbízási szerződés kerül aláírásra, 
a díjazás mértéke általános forgalmi adó nélkül értendő. 

- Amennyiben a jelentkezési adatlap (RS03-1) VII. 2. pontját tölti ki, úgy egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás szerinti adózás alapján kerül elszámolásra az összeg, megbízási 
szerződés kerül aláírásra, a jelentkező a Program szervezője szerint sportmunkatársnak 
minősül. Az összeg járulékvonzatai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alkalmazandóak 
mind a jelentkező, mind a Program szervezője szempontjából. 

- Az oktatási intézménynek átadandó eszközöket a Program szervezője juttatja el a 
jelentkezőnek egyénileg megbeszélt módon. 
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9. Beszámolási kötelezettség 
 A jelentkezőt szakmai elszámolási kötelezettség terheli. A beszámolót elektronikus formában, a 

beszámolási adatlapon (RS03-4) kell dokumentálnia. Ebben be kell mutatnia a tanév során végzett 
releváns tevékenységét, a szakmai előadás és programcsomag hasznosulását, az eszköztámogatás 
hasznosságát, a röplabda sportfoglalkozásokon részt vevő gyermekek létszámbeli és gyakorlati 
fejlődését, a versenyek munkájukhoz hozzáadott értékét. Regisztrálnia kell a röplabda 
foglalkozásokon részt vevő gyermekeket. 

 A beszámolási kötelezettség végső határideje 2016. június 28., csütörtök. 
 A szakmai beszámolót a Program szervezője által kijelölt bizottság bírálja el 3 (három) munkanapon 

belül, amiről e határidőt követő második munkanapig értesítést küld e-mailben. 

 
10. A jelentkezés elbírálásának menete 
 A jelentkezési adatlap (RS03-1) beérkezését követően a jelentkezést a Program szervezője által 

kijelölt bizottság bírálja el 3 (három) munkanapon belül, amiről e határidőt követő második 
munkanapig értesítést küld e-mailben csatolva a programban való részvételhez szükséges 
dokumentumokat. 

 
11. Az elutasított szakmai beszámoló következményei 
 Amennyiben a szerződött fél szakmai beszámolója nem kerül elfogadásra, a szerződött félhez 

kapcsolódó oktatási intézmény 2017. december 31-ig nem kaphat semmiféle jogcímen anyagi és 
eszközbeli juttatást, támogatást a Program szervezőjétől, illetve annak javaslatára; a megjelölt 
oktatási intézmény részére pedig értesítést küld a Program szervezője a program elégtelen 
teljesítéséről. 

 
12. Jogorvoslat lehetőségei 
 Jelentkező jelentkezésének vagy szakmai beszámolójának elutasítása esetén az MRSZ 

Elnökségéhez nyújthat be fellebbezést, amit a testület következő rendes vagy rendkívüli ülésén 
köteles tárgyalni. A fellebbezés benyújtása önmagában nincs halasztó hatállyal a korábbi hivatalos 
döntés végrehajtására. A fellebbezést követő döntésben nem vehet részt olyan személy, aki 
érintett volt az elutasított döntés meghozatalában. 

 
Budapest, 2016. január 29. 

 
Magyar Röplabda Szövetség 
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