
 SPORTOLÓI DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

SPORTOLÓI DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

 

 

 
Hatályba lépés időpontja: 2017. január 1. 

 

 
Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 

 

 

Serra György 

 

Horváth Attila 

 

Dezső Zsigmond 

ügyvezető igazgató gazdasági igazgató 

 

elnök  

    

 



 SPORTOLÓI DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

Oldalszám 2 / 11 oldal 

 
 

A Békessy Béla Vívó Klub sportolóinak a működtetésére fizetendő sportszolgáltatási és sportoktatási díjak 

fizetését a következőképpen szabályozom: 

 

1. A Békessy Béla Vívó Klub szakosztályainak igazolt sportolói által fizetendő sportszolgáltatási díj  

A Békessy Béla Vívó Klub szakosztályainak igazolt sportolói1 működtetésére fordítandó havi 

sportszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. A sportági szakszövetségi igazolás érvényességének ideje 

alatt a nyári szünetet kivéve minden hónapban meg kell fizetni.  

A fizetési határidő minden tárgyhónap 5. napja.  

A meghatározott fizetési ciklustól eltérni kizárólag a csoportvezető írásbeli javaslatára lehet, amit a 

Békessy Béla Vívó Klub. ügyvezető igazgatója (továbbiakban ügyvezető igazgató) jogosult írásban 

engedélyezni. A csoportonként eltérő sportszolgáltatási díj megállapítására, az ügyvezető igazgató 

jogosult írásban. 

 

2. Igazolással nem rendelkező sportolók által fizetendő sportoktatási díj 

Igazolással nem rendelkező sportolók azokban a hónapokban, amikor sportfoglalkozáson, 

sporteseményen vesznek részt a Békessy Béla Vívó Klub rendezésében vagy szervezésében 

sportoktatási díjat kötelesek megfizetni.  

Az a sportoló, aki az adott hónapban akár egyszer is részt vett az sportfoglalkozáson és/vagy 

sporteseményen köteles a havi sportoktatási díjat megfizetni. Amennyiben nem vett részt egy 

sportfoglalkozáson és/vagy sporteseményen sem, mentesül az adott hónapban a fizetés alól. 

Igazolással nem rendelkező sportoló, a hónap első sportfoglalkozásán, és/vagy sporteseményén való 

részvételt követően haladéktalanul, köteles megfizetni a sportoktatási díj összegét. 

A meghatározott fizetési ciklustól eltérni kizárólag a csoportvezető írásbeli javaslatára lehet, amit az 

ügyvezető igazgató jogosult írásban engedélyezni. A csoportonként eltérő sportoktatási díj 

megállapítására, az ügyvezető igazgató jogosult írásban.  

 

 

 

 

 

                                               
1 Igazolt sportolónak minősül az, aki a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 1.§ -7.§ szerint sporttevékenységet végez. 
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3. A csoportokban fizetendő sportszolgáltatási és sportoktatási díjak mértéke  

CSOPORTOK 

SPORTSZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

ÖSSZEGE (Ft/fő/hó) 

SPORTOKTATÁSI 

DÍJ  

ÖSSZEGE (Ft/fő/hó) 

Teljes Kedvezményes Teljes 

Vívó ovi 6 000  6 000 

Vívó suli 6 000  6 000 

Előkészítő 9 000  9 000 

Haladó/versenyző 10 000  10 000 

10 alkalmas tanfolyam 25.000  25.000 

Egyetemi csoport 3000  3000 

    

 

 

 

 

4. Sportszolgáltatási díjfizetési kedvezmény és mentesség 

Díjfizetési kedvezmény vagy mentesség csak a sportági szakszövetségi igazolással rendelkező, 

sportszolgáltatási díjat fizető sportolók részére adható. 

A díjfizetési kedvezmény vagy mentesség abban az esetben adható, ha a sportoló szülője/gondviselője 

és a sportolót nevelő edzővel/szakosztályvezetővel közösen az 1. és 2. sz. mellékletben található 

kérvényt hiánytalanul kitöltve, aláírva, legkésőbb a kedvezményes időszak kezdete (tárgyév 

október 1) előtt két héttel (tárgyév szeptember 15-ig) eljuttatta a Bizottság részére.  

Fentiek alól kivételt képeznek a szezon közben újonnan belépő sportolók, akik a belépést követő 

15 napon belül kötelesek a kérvényt az előző bekezdésben részletezettek szerint leadni.  

Kivételt képeznek továbbá azon kiskorú sportolók, amelyek családjában a szülő(k), törvényes 

gondviselő(k) halála miatt a szociális háttérben változás következik be. 

Fentieken kívüli esetekben a díjfizetési kedvezmény és mentesség maximum egy évre adható, és egy 

éven belül maximum egyszer kérelmezhető. A fizetési kedvezmény és mentesség időszaka, minden év 

október 1.- szeptember 30. közötti időszakok.  

A kedvezmény és mentesség megítélésének alapfeltétele, hogy a kedvezményezett sportolónak, a 

kérelmezett mentesség kezdetét megelőző három hónapban a számára előírt edzések minimum 90%-

án részt kell vennie (kivéve az új belépők esetében), továbbá folyamatosan példamutató magatartást 

kell tanúsítania. 

Amennyiben igazolt okból nem tudott a sportoló részt venni a számára előírt edzéseken, és ezt 

dokumentumokkal tudja igazolni, a Bizottság jogosult dönteni a mentesség megítéléséről.  
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Ha a kedvezményezett edzéslátogatottsága a számára előírt edzések tekintetében 90 % alá csökken, 

vagy sportolóhoz méltatlan módon viselkedik, az edző javaslatára a mentesség vagy a kedvezmény 

azonnali hatállyal visszavonásra kerül és csak a következő kérvénnyel aktiválhatja újra, ha a kiírt 

feltételeknek megfelel. 

A kérvények elbírálása, a háromtagú Bizottság hatásköre, melynek tagjai: a Békessy Béla Vívó Klub 

stratégiai és sportszakmai igazgatója, ügyvezető igazgatója és a fejlesztési igazgatója. A Bizottság 

részére az ügyvezető igazgató készíti elő a szükséges dokumentumokat, és javaslatot tesz azok 

elfogadására és elutasítására vonatkozóan. 

A Bizottság egyedi elbírálás alapján jogosult szakmai és egyéb indokokat figyelembe véve (ezek 

írásba foglalása az ügyvezető igazgató feladata) megítélni a sportoló részére a díjfizetési kedvezményt 

és mentességet. Ilyen indok lehet a lakóhelytől való távolság, családi háttér, továbbtanulás stb. 

 

4.1. Sportszolgáltatási díjfizetési kedvezmények szabályozása 

4.1.1. Testvérkedvezmény 

Amennyiben egy családon belül legalább két gyermek a Vívó Klub igazolt vagy még nem 

igazolt sportolója, és rendszeresen látogatják az edzéseket (minimum 90%-os 

edzéslátogatottság) írásbeli kérelem nélkül, automatikusan jár a sportszolgáltatási díj 

kedvezmény, mely 1000 Ft. gyermekenként. 

 

4.2. Sportszolgáltatási díjfizetési mentesség szabályozása 

4.2.1.1. A Békessy Béla Vívó Klub munkavállalóinak nyújtott sportszolgáltatási díjfizetési 

mentesség 

A Békessy Béla Vívó Klub munkaszerződéssel, vagy megbízási szerződéssel rendelkező 

munkatársainak a Vívó Klubban sportoló gyermeke(i)  után mentesülhet(nek) a sportszolgáltatási 

díj megfizetése alól.  

Fizetési mentesség abban az esetben adható, ha a munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel 

rendelkező munkatárs a kérvényt (2. számú melléklet) hiánytalanul kitöltve, aláírva, legkésőbb a 

kedvezményes időszak kezdete előtt két héttel eljuttatta a Bizottság részére. 

4.2.1.2. Kiemelkedő sportteljesítmény esetén nyújtott sportszolgáltatási díjfizetési 

mentesség 

A Bizottság jogosult a Vívó Klub igazolt sportolóját a kiemelkedő sportteljesítménye (például: 

magyar bajnoki cím, európa- vagy világ bajnoki dobogós helyezés) és a csoportvezető által írásban 
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leadott ajánlás (3. számú melléklet) figyelembe vételével, egyedi elbírálás alapján, mentesíteni a 

sportszolgáltatási díj fizetése alól. Amennyiben az ajánlás pozitív elbírálás alá esik, a sportoló 

a Vívó Klub élsportolójának minősül, és az elbírálást követő hónap 1. napjától visszavonásig 

mentesül a sportszolgáltatási díj fizetése alól. 

 

5. Sportszolgáltatási és sportoktatási díjak befizetése 

A Vívó Klub működtetésére fizetendő havi sportszolgáltatási valamint sportoktatási díj megfizetése a 

sportoló, kiskorú sportoló esetén a törvényes gondviselő feladata.   

A sportszolgáltatási és sportoktatási díjakat 2016. szeptember 1-jétől készpénzzel vagy banki 

átutalással lehet fizetni.  

5.1. Sportszolgáltatási és sportoktatási díjak megfizetésére vonatkozó rendelkezések: 

A befizetés három módon lehetséges: átutalással, banki készpénzes befizetéssel, vagy készpénzel. 

A sportszolgáltatási és sportoktatási díjak befizetése az alábbi folyószámlára történik:  

CIB BANK: 11100609-18547481-36000001 

 

Kedvezményezett neve:  

Békessy Béla Vívó Klub 

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a sportoló nevét, illetve a csoportját, ebben a sorrendben. 

Amennyiben a közlemény rovat tévesen kerül kitöltésre, a Vívó Klub nem tudja egyértelműen 

azonosítani a befizető személyt, ezért az átutalt összeget visszautalja az átutaló részére.  

A sportolónak lehetősége van arra, hogy sportszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét negyedéves, 

féléves vagy éves részletekben teljesítse. Amennyiben a sportoló igazolása megszűnik, a Vívó Klub 

nem kötelezhető a már befizetett sportszolgáltatási díj visszatértésére! 
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6. Díjfizetési kötelezettség elmulasztása 

Az a sportoló, aki a Vívó Klub működtetésére fizetendő havi sportszolgáltatási vagy sportoktatási díját 

az adott hónap utolsó napjáig sem rendezte, az a következő hónaptól nem vehet részt az edzéseken, 

foglalkozásokon, versenyeken. Amennyiben befizeti az elmaradt összeget, és a befizetést igazoló 

bizonylatot bemutatja, újra jogosult a foglalkozásokon való részvételre. Ennek betartása a sportoló 

edzőjének és szakosztályvezetőjének a felelőssége.  

 

Amennyiben a sportoló betegség, sérülés miatt nem vett részt az adott hónapban egy edzésen sem 

(csonttörés, műtét, tartós betegség) és ezt orvosi igazolással (ambuláns lap, műtéti zárójelentés) 

alátámasztja, mentesülhet a fizetési kötelezettség alól. 

 

A díjat fizetők névsora, és a befizetett díj mértéke, meg kell, hogy egyezzen, az edző/oktató által 

havonta leadott jelenléti ívekkel, és a versenyzők adatait tartalmazó, folyamatosan karbantartott 

törzsadat állományban szereplő adatokkal. 

 

Az új belépők esetében egy hónapos türelmi idő alkalmazható. Az ezt követő hónap elsejétől minden 

új belépő köteles a részére megállapított sportszolgáltatási díjat megfizetni.  

 

7. Számlázás 

A Békessy Béla Vívó Klub a készpénzes befizetések során a sportoló nevére szóló számlát állít ki a 

befizetésekről. Amennyiben a befizető egyéb személy, szervezet nevére kér számlát, előre írásban szükséges 

jeleznie.  

8. Mellékletek 

 

1. Kérelem sportszolgáltatási és sportoktatási díj kedvezményre vonatkozóan (2 oldal) 

2. Kérelem sportszolgáltatási és sportoktatási díj kedvezményre vonatkozóan (2 oldal) 

3. Szakosztályvezetői ajánlás (1 oldal) 
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1. számú melléklet 

 

A Békessy Béla Vívó Klub fenntartásához fizetendő sportszolgáltatási és sportoktatási díjról szóló 

szabályzathoz 

KÉRELEM 

SPORTSZOLGÁLTATÁSI VAGY SPORTOKTATÁSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓAN 

 

Tisztelt Bizottság! 

Alulírott (szülő neve)  .....................................  (születési hely, idő:  ......................................................... 

szem.ig.szám: ................................................. ), mint szülő 

kedvezményes sportszolgáltatási  / sportoktatási díj megállapításához az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A gyermeke(i)m adatai: 

 Név:  .........................................................  

 Születési ideje:  ..........................................  

 Szakosztály(ok):  .......................................  

 Tagság kezdete:  ........................................  

 Név:  .........................................................  

 Születési ideje:  ..........................................  

 Szakosztály(ok):  .......................................  

 Tagság kezdete:  ........................................  

 Név:   ...........................................................  

 Születési ideje:  ...............................................  

 Szakosztály(ok):  ............................................  

 Tagság kezdete:  .............................................  

 Név:   ...........................................................  

 Születési ideje:  ...............................................  

 Szakosztály(ok):  ............................................  

 Tagság kezdete:  ............................................. 

Nevezett velem közös háztartásban élő gyermeke(i)m sportszolgáltatási díjfizetési kedvezményre 

jogosultságának megállapítását kérem az alábbi(ak) alapján: (kérjük X-el jelölni a megfelelőt) 

o Testvérkedvezmény  

o Egyéb kedvezmény igény 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok és a csatolt dokumentumok a valóságnak megfelelnek! 

Debrecen, 201………………………. 

 

 ............................................   

 szülő / gondviselő 
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Az alábbi részt az edző tölti ki! 

 

Edzéslátogatottság igazolása 

 

 ............................................  nevű sportoló elmúlt 3 havi edzéslátogatás adatai: 

 ………………… hó …………………hó …………………hó 

Előírt edzésszám    

Részvétel (%)    

 

 ............................................  nevű sportoló elmúlt 3 havi edzéslátogatás adatai: 

 ………………… hó …………………hó …………………hó 

Előírt edzésszám    

Részvétel (%)    

 

 ............................................  nevű sportoló elmúlt 3 havi edzéslátogatás adatai: 

 ………………… hó …………………hó …………………hó 

Előírt edzésszám    

Részvétel (%)    

 

 ............................................  nevű sportoló elmúlt 3 havi edzéslátogatás adatai: 

 ………………… hó …………………hó …………………hó 

Előírt edzésszám    

Részvétel (%)    

 

 Javaslom a sportoló(k) sportszolgáltatási díjfizetési kedvezményre való jogosultságának megállapítását: 

 

 

 

   ...................................................

  

  edző / szakosztályvezető 
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2. számú melléklet 

 

A Békessy Béla Vívó Klub fenntartásához fizetendő sportszolgáltatási és sportoktatási díjról szóló 

szabályzathoz 

KÉRELEM 

SPORTSZOLGÁLTATÁSI VAGY SPORTOKTATÁSI DÍJ MENTESSÉGRE VONATKOZÓAN 

 

Tisztelt Bizottság! 

Alulírott (szülő neve)  .....................................  (születési hely, idő:  ......................................................... 

szem.ig.szám: ................................................. ), mint szülő 

sportszolgáltatási díjfizetési mentesség megállapításához az alábbi nyilatkozatot teszem: 

A gyermekem adatai: 

 Név:  .........................................................  

 Születési ideje:  ..........................................  

 Szakosztály(ok):  .......................................  

 Tagság kezdete:  ........................................  

  

  

  

 

Nevezett velem közös háztartásban élő gyermekem sportszolgáltatási / sportoktatási díjfizetési 

mentességre való jogosultságának megállapítását kérem az alábbi(ak) alapján: (kérjük X-el jelölni a 

megfelelőt) 

o Gyermekemre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök (*1) 

o Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök (*2) 

o A Békessy Béla Vívó Klub. munkavállalója vagyok, munkaköröm: …………………………, 

jogviszony kezdete: …………………………….. 

 (*1) A kérelem csak akkor fogadható el, ha csatolták mellé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat 

másolatát! 

(*2) A kérelem csak akkor fogadható el, ha csatolták mellé a hatósági bizonyítvány másolatát! 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok és a csatolt dokumentumok a valóságnak megfelelnek! 

Debrecen, 201………………………. 

 

 

 ............................................   

 szülő / gondviselő 



 SPORTOLÓI DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

Oldalszám 10 / 11 oldal 

 

 

Az alábbi részt az edző tölti ki! 

 

Edzéslátogatottság igazolása 

 

 ............................................  nevű sportoló elmúlt 3 havi edzéslátogatás adatai: 

 ………………… hó …………………hó …………………hó 

Előírt edzésszám    

Részvétel (%)    

 

 Javaslom a sportoló sportszolgáltatási díjfizetési kedvezményre való jogosultságának megállapítását: 

 

 

 

   ...................................................

  

  edző / szakosztályvezető 
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3. számú melléklet 

 

SZAKOSZTÁLYVEZETŐI AJÁNLÁS1 

kiemelkedő sportteljesítményre vonatkozóan 

 

  

Tisztelt Bizottság! 

Alulírott   .................................................. (születési hely, idő:   ......................................................... 

anyja neve:   .............................................. ), mint a Békessy Béla Vívó Klub  .......... szakosztályának 

szakosztályvezetője az alábbi sportoló részére, kiemelkedő sportteljesítménye alapján sportszolgáltatási 

díj fizetési mentességére vonatkozóan kérelmet nyújtok be. 

 

 

 A sportoló adatai: 

Sportoló neve:  ............................................................  

Születési hely, idő:  .....................................................  

Tagság kezdete:  ..........................................................  

Válogatott kerettag-e:  .................................................  

 

A sportoló eredményei: 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................... 

1  Például magyar bajnoki cím vagy Európa- vagy világ bajnoki dobogós helyezés elérése esetén 

adható ajánlás 


