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Tisztelt Pályázók! 

 

A TAO támogatás keretében elszámolható személyi jellegű ráfordítások tekintetében több megkeresés 

érkezett a Szövetséghez. A kialakult helyzetre való tekintettel fentiekkel kapcsolatban az MRSZ az 

alábbi tájékoztatást adja: 

Személyi jellegű ráfordítások elszámolhatósága: 

1. A sportszervezeteknél bármely munkakörben munkaszerződéses jogviszonyban álló 

munkavállalók esetében a Szövetség a munkahelyek, sportszakemberek megtartását szem 

előtt tartva javasolja, hogy a korlátozó intézkedések következtében ellehetetlenül feladatkörök 

esetében a sportszervezetek szerződés-módosítással/kiegészítéssel, a munkaköri leírások 

kibővítésével kezeljék a helyzetet, és a megbízási szerződéssel rendelkezőknél leírt módon 

igazolják azok teljesülését.  

 

2. A megbízási szerződéssel rendelkező munkavállók esetében továbbra is a tényleges 

teljesítés az elszámolhatóság feltétele! A 2020. március hónapjára kifizetett megbízási díjak 

teljes egészében elszámolhatók. Április hónaptól a megbízási szerződéssel rendelkezők 

esetében is a szerződések módosítását, kiegészítését javasoljuk. 

 

- Az edzők, erőnléti edzők új feleadatkörükben dolgozzanak ki a játékosok részére 

változatos, egyéni, távolban is végezhető edzésprogramokat, szakmai feladatokat, és ezek 

végrehajtását online eszközök segítségével kövessék nyomon, ellenőrizzék. Az ilyen 

tevékenységet folyamatosan, igazoltan teljesítő sportszakemberek megbízási díjai 

elszámolhatók. A szakmai teljesítés igazolása részletes havi szakmai beszámolóval 

történhet, melynek tartalmaznia kell, hogy az adott edző mely időpontokban, mely 

korcsoportoknak, hány fő részvételével, milyen formában tartott online foglalkozást. A havi 

szakmai beszámoló a munkavállaló, valamint a sportszervezet törvényes képviselőjének 

együttes aláírásával fogadható el.  

Azokban a munkakörökben, amelyek végzettséghez kötöttek, valamint az MRSZ edzői 

szabályzatában, és a 2019/2020 évi versenykiírásban edző működési engedélyhez kötöttek 

a bajnokságok szünetelése idején is érvényben marad a működéshez szükséges 

kreditpontok megszerzése. Ennek érdekében az MRSZ Szakmai kollégiuma és Ifjúsági és 

Utánpótlás Bizottsága online formában történő továbbképzés lehetőségét készíti elő, ezzel 

biztosítva a kreditszerzés lehetőségét. Az elszámolhatóság feltétele, hogy valamennyi a 

működéshez szükséges kreditpontot az illető sportszakember a támogatási időszak végéig, 

2020.06.30-ig megszerezze. A részletekről később tájékoztatást kapnak az érintettek. 

http://www.hunvolley.hu/
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- Az utánpótlás szakmai igazgató, vezetőedző, technikai vezető, sportmunkatárs, 

pszichológus, gyógytornász munkatárs pozíciók esetében a jelenlegi helyzetben is 

értelmezhető a szerződéses feladatok végrehajtása, amennyiben a szerződések 

szövegezése erre lehetőséget teremt, és a teljesítést nem konkrétan a mérkőzések, 

edzések megtartásához, megszervezéséhez köti. Az elszámolhatóság érdekében itt is 

javasoljuk a szerződések felülvizsgálatát, és a feladatok szükség és lehetőség szerinti 

módosítását, a rugalmas foglalkoztatás feltételeinek megteremtését, esetlegesen a 

megbízási díjak csökkentését. A szakmai teljesítés igazolása a fentiekhez hasonló 

formában elkészített havi szakmai beszámoló formájában történhet.  

 

- A masszőr, gyúró, fizioterapeuta, statisztikus feladatai a játékosok távollétében és edzések, 

mérkőzések hiányában az alapfeladatukat tekintve nem értelmezhető. Az ilyen feladatra 

vonatkozó személyi jellegű ráfordítások a veszélyhelyzetből adódó korlátozások okán a 

tényleges feladatellátás hiányára tekintettel nem elszámolhatók. Amennyiben az adott 

személy megfelelő végzettséggel rendelkezik más, előbb említett és a jelenlegi helyzetben 

is értelmezhető feladat ellátására, valamit az értékelési elvekben meghatározott 

szabályoknak megfelelően módosítható a sportfejlesztési program, akkor szerződés-

módosítást követően már az előzőekben említettek alkalmazhatók az elszámolhatóság 

feltételeként.  

 

Természetesen az elszámolások kapcsán felmerülő kérdésekkel kapcsolatban továbbra is állunk 

rendelkezésükre e-mail, telefon útján. Bízunk benne, hogy a felmerülő egyedi problémákat, kérdéseket 

minden pályázó megfelelően tud kezelni, s a rendelkezésre álló eszközeit, anyagi forrását a 

jogszabályokban leírt módon tudja majd elszámolni. 

 

 

Magyar Röplabda Szövetség 
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