
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 

A „Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Sportiskolai sportszolgáltatási nyilvántartási, befizetési szabályzatá-

ról” szóló sportszolgáltatás (tagdíj) jelenlegi havi díjait és annak egyéb szabályozását tartalmazó 

1/2013.sz. ügyvezető igazgatói utasítás a 1/2023. számú rendeletre módosul az alábbiak szerint.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szakosztályok költségvetése – alapvetően az önkormányzati támogatás és 

tagdíjbefizetések alapján – biztosítja a megfelelő működéshez szükséges alapvető forrásokat.  

Fentiek alapján a 2023. február elsejétől hatályos Szolnoki Sportiskola sportszolgáltatási díjait az 

alábbi táblázat tartalmazza. 

A szociális alapon, egyéni elbírálás alapján történő díjmegállapításra vonatkozó eljárás változatlanul hatályban ma-

rad. 

A szakosztályok havi sportszolgáltatási díjai a következők: 

 

 

 

Szakosztály 

 

 

 

Teljes díj 

Kedvezményes díjak 

Iskolai díj Óvodás díj 
Általános 

kedvezmény 

Atlétika 6.000.- Ft 4.000.- Ft 3.000.-Ft 4.000.- Ft 

Evezés 9.500.- Ft - - 6.000.- Ft 

Judo 6.000.- Ft 4.500.-Ft - 3.500.- Ft 

Kajak-Kenu 7.000.- Ft - - 5.500.- Ft 

Női Kosárlabda 6.500.- Ft 4.000.- Ft - 4.000.- Ft 

Férfi Kosárlabda 7.500.- Ft 4.000.- Ft - 5.500.- Ft 

Női-Férfi Röplabda 
Prémium 

7.500.- 

Általános 

6.500.- 
4.000.- Ft - 4.000.- Ft 

Vívás 9.000.- Ft 3.000.- Ft - 6.000.- Ft 

 

A Női-Férfi Röplabda Szakosztály Teljes díj / Prémium kategóriájába a szakosztályvezető szakmai ja-

vaslatára soroljuk be a csapatokat a következő szempontok figyelembevételével: életkor, magasabb baj-

noki osztályban való szereplés, mely szempontok a felkészülést támogató szolgáltatások, mint gyógytor-

nász, gyógymasszőr, pszichológus és erőnléti edző munkáját is megkövetelik. 



A szociális alapon, egyéni elbírálás alapján történő díjmegállapításra vonatkozó eljárás változatlanul ha-

tályban marad és az alábbiakkal kiegészül. 

Általános kedvezményt kaphat: 

1. Testvérkedvezmény: Ha két testvér sportol bármely szakosztályunkban. (Nem kell kérvényez-

ni. Utaláskor a közlemény rovatban kell megjegyezni a gyermekek a sportág és az edző neve 

mellett: testvérkedvezmény.) 

2. Nagycsaládos kedvezmény: Ha a családban 3 vagy több gyermek él és 1 vagy 2 gyermek a 

szakosztályainkban sportol. (Kérvényezni kell minden szeptembertől 01-től augusztus 31-ig 

tartó évadban.) 

3. Jogszabály által elrendelt: külföldi állampolgárságú sportoló részére (Pl. a háborús helyzetből 

adódóan) (Kérvényezni kell, az útlevél másolatának vagy menekült státuszról szóló határozat 

csatolásával.) 

Mentességet kaphat: 

1. Aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (Kérvényezni kell az érvényes határo-

zat csatolásával minden szeptembertől 01-től augusztus 31-ig tartó évadban.) 

2. Aki foglalkozást helyettesítő támogatásban részesül (Kérvényezni kell az érvényes határozat 

csatolásával minden szeptembertől 01-től augusztus 31-ig tartó évadban.) 

3. Ha egy családból 3 gyermek sportol bármely szakosztályunkban, akkor közülük 1, a legmaga-

sabb díjfizetésre kötelezett mentesül a kötelezettség alól. A 2. és 3. gyermek után igénybe ve-

hető a testvérkedvezmény. (Kérvényezni kell minden szeptembertől 01-től augusztus 31-ig tar-

tó évadban.) 

4. Egyéni elbírálásra beadott kérvény alapján, aki különösen hátrányos helyzetbe került pl.: szülő 

halála esetén. 

Dolgozói kedvezményre jogosult:  

- A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. főállású munkavállalói 50 %-os kedvezményre, 

-  a tartós megbízási szerződéssel rendelkezők pedig 30 %-os kedvezményre jogosultak a gyer-

mekeik sportszolgáltatási díjából. 

 

A judo iskolai díjból nem jár kedvezmény.   

A kérvények formanyomtatványa honlapunkról letölthető. 

 

Továbbra is kiemelt célunk – mind a gyermekek mind az edzők érdekében –, hogy a lehető legtöbben  

banki átutalással teljesítsék a befizetést.  

 

A sportszolgáltatási díj befizetési határideje legkésőbb minden tárgyhónap 15. napja, melyet átutalásos 

kiegyenlítés esetén szíveskedjenek az alábbi számlaszámra megtenni:  

 

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 

A bankszámlaszám: OTP BANK NYRT. 11745004-20137450 



 

 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a banki utalással történő befizetési szándékukról tájékoztassák gyerme-

kük edzőjét, hogy nyilvántartásában Ő is vezethesse ezeket. Utaláskor szükséges, hogy a közlemény ro-

vatba szíveskedjenek feltüntetni gyermekük és edzője nevét, sportágát illetve a befizetéssel érintett 

hónap megnevezését. 

Edzőváltás esetén a szükséges módosítást szíveskedjenek a közlemény rovatba is átvezetni. 

 

Edző kollégáink nevében ezúton is köszönjük, hogy a sportot és a Szolnoki Sportcentrum – Sportis-

kolát választották gyermekeik egészséges életmódra nevelésében. Igyekszünk a Szolnoki Sportiskola 

hagyományait, eddigi szép eredményeit folytatva a tehetséggondozásban, utánpótlás-nevelésben további 

sikereket elérni. 

 

Szolnok, 2023. január 23. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

                                          

 Erdélyi Gyuláné  Rózsa József 

 Szolnoki Sportiskola igazgatóhelyettes ügyvezető igazgató 


