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Sporttámogatási Szabályzat – 2022/23 

 

Preambulum: A Szolnok Orcas Hockey SE utánpótlás 2022/23 sporttámogatási szabályozása az 

MJSZ éves Branchmark – és a jóváhagyott Szolnok Orcas Hockey SE szakmai fejlesztési 

program -SFP-00078/2022/MJSZ  határozat alapján     
2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei 

2022/23 UP program Jogcím Összesen (Ft) 
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 000 000 Ft +  2021 évről áthozott + 671.000 Ft 
Összesen: 1.671.000 Ft 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 15 000 Ft 
Személyszállítási költségek 129 000 Ft 
Nevezési költségek 75 000 Ft 
Rendezési, felkészítési, képzési költségek 75 000 Ft 
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft 
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 6 930 000 Ft 
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és 
étkezés költsége 144 714 Ft 
A programban résztvevő sportszakemberek – vezetőedző, edző) személyi jellegű 
ráfordításai 5 876 000 Ft 
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft 

Összesen 14 244 714 Ft 

 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 

Hiányzások jelzése: a vezető edzőknek e-mailben: balintarthur@gmail.com ill.cc: 

mlcochn@szolnokorcas.com 

Kérdések feltétele: ugyvezeto@szolnokorcas.com, mlcochn@szolnokorcas.com 

felszerelés: Fogarasi József, telefon: +36 20 4333891 

 

ADATEGYEZTETÉS! 

Kérjük töltsétek le a játékos regisztrációs adatlapot és kitöltve adjátok le az irodában, az edzőnek, 

vagy szkennelve küldjétek Mlcoch Nórinak – mlcochn@szolnokorcas.com! Köszönjük! 

 

A Szolnok Orcas Hockey SE minden igazolt és a regisztrációs adatlap, illetve a rajtlista 

aláírásával sportolói jogviszonyba kerülő játékosának azonos feltételeket igyekszik 

biztosítani a jégkorong területén. Minden játékosunk tehetsége, szorgalma és tudása szerint 
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kerülhet be a korosztályos csapatokba. Célunk, hogy mindannyian elégedettek legyetek és 

örömöt leljetek ebben a remek sportban. 

Havi önkéntes egyesületi támogatás: 

Az önkéntes egyesületi támogatások a szervezet működési költségeinek 10 %-át fedezik. Több 

mint 7-szeres az állami támogatás mértéke, azonban a támogatást csak önerő felhasználása 

mellett tudjuk igénybe venni, melynek fontos forrása a Tőletek kapott tagdíj és egyéb pénzbeli 

támogatás. 

Ezért is fontos, hogy időben és pontosan fizesse be mindenki az egyesületi támogatást. 

Az egyesület közhasznú szervezet, a támogatási összegről kérésre adóigazolást (nem számlát) 

tudunk kiállítani. Az adóigazolást minden évi befizetésről összesítve, a következő év január 31-ig 

állítjuk ki, csak kérésre! 

A havi önkéntes egyesületi tagdíj, hozzájárulás összege valamennyi korosztályban, a 2022/23-as 

szezonban, 8.000 Ft/játékos, testvérek esetében 12.000 Ft/család a gyerekek számától 

függetlenül. 

Minden U8, U10, U12, U14, U16 korosztályban játszó játékos után ezt az összeget kell fizetni. 

Kedvezmények: 

A családi kedvezményes összeg számítása: 1. gyerek (legidősebb) teljes összeg, 2. gyerek 50%, 

3,4,5… ingyen. 

A tehetséggondozó programba járó gyerek esetén 8.000 Ft/játékos, testvérek esetében 12.000 

Ft/család. 

A tehetséggondozó programból az U8 korosztályba lépő játékosokat regisztráljuk az MJSZ 

rendszerében és felkerülnek a rajtlistára. Ettől kezdve a teljes támogatási összeg vonatkozik rájuk, 

ami 8.000 Ft/ hónap. A tehetséggondozó program csökkentett díját fizető játékosok 

kedvezményesen (5.000 Ft/hó) bérelhetnek védőfelszerelést az egyesülettől, de egyéb 

sportszertámogatásra (lásd lejjebb) csak akkor válnak jogosulttá, ha a normál összeget fizetik. 

Kérjük, hogy minden hónap 10-ig rendezzétek az összeget átutalással.  

Takarék Bank: 50468823-10008243-00000000 

Egyesületi hozzájárulást U12, U14, korosztályokban évi 11 hónapra, U8 és U10 korosztályban évi 

10 hónapra, a tehetséggondozó programban a ténylegesen lejárt hónapokban kell fizetni. Az U8 

és U10 korosztálynak az augusztusi hónapban a kötelező korosztályos edzőtábor(ok) költségeit, 

kell fizetniük, ha az adott hónapban legalább egy (térítés köteles) edzőtáborban részt vesz a 

sportoló. 

Egy összegű befizetés esetén kedvezményesen csak 9, illetve 10 havi díjat kell fizetni minden 

korosztályban. 



A hozzájárulást a honlap alján is látható számlaszámra átutalással lehet teljesíteni:   

Takarék Bank: 50468823-10008243-00000000 

A közlemény rovatba kérjük beírni: “támogatás – sportoló neve: …..“, . 

Sportszerkedvezményre vonatkozó általános szabályok: 

Kérjük, hogy gondosan olvassátok el, hogy eldönthessétek jogosultak vagytok-e a 

felszerelés támogatásra! Kérdés esetén az irodában készséggel adnak felvilágosítást. 

Fejvédő (sisak): bármely korosztály esetén csak fekete színű számolható el. 

Az egyéni sportszertámogatás rendszere: 

–  csak a közzétett lista szerinti felszerelésekre tudunk támogatást adni (a listát a Benchmark 

pontnál találjátok) 

–  a számlán csak a lista szerinti, elszámolható felszerelések szerepeljenek (az egyéb 

megvásárolt felszereléseket külön számlára kérjétek) 

–  a megadott benchmarkot meghaladó egységár esetében is a közzétett lista szerinti összegig 

tudunk támogatást adni 

–  az egyéni felszereléshez támogatást az egyesületnek rendszeres támogatást fizető 

játékosoknak adunk 

–  a támogatásokat 2 alkalommal december 15-ét és április 15-ét követően fizetjük ki. A 

december 15-ei határidőig a július 1 és december 15 közötti vásárlásról szóló számlákat, az 

április 15-ei határidőig pedig a július 1. és április 15. közötti vásárlásról szóló számlákat tudjuk 

befogadni. 

–  felszerelés támogatásra az a játékos jogosult, aki az edzések legalább 75%-án részt vesz 

–  korcsolya vásárlásakor a támogatás aszerint változik, hogy megtartja, vagy leadja a játékos a 

használt korcsolyáját 

– ha megtartja a régi korcsolyát, a támogatás mértéke 20% 

– ha leadja a régi korcsolyát, a támogatás mértéke 50% és az 50% feletti rész nem csökkenti a 

keretét. A használt korcsolyát Fogarasi Józsefnekál kell leadni az új korcsolya számlájával és az 

ehhez szükséges sportszertámogatáshoz szükséges nyilatkozattal együtt. 

Sportszerkedvezmény igénybe vétele U16 korosztályokban: 

A játékosonként 65.000,- Ft-os keret (legalább 130.000 Ft számla ellenében) 

Sportszerkedvezmény igénybe vétele U12, U14 korosztályokban: 

A játékosonként 50.000,-Ft-os keret (legalább 100.000 Ft számla ellenében) 

A sportszertámogatás igénybe vételéhez a lap alján letölthető „sportszertámogatáshoz szükséges 

nyilatkozat” egy kitöltött példányát és a hozzá tűzött eredeti számlát kell az ablaknál leadni. A 

támogatást csak az EREDETI, az egyesület nevére szóló számla és a kitöltött és aláírt nyilatkozat 

ellenében tudjuk biztosítani. 

Az egyesület neve (számlára): 

Szolnok Orcas Hockey SE, Szolnok Tiszaligeti st 19, adószám: 18842573-1-16 



 

Kérjük, hogy, ha több részletben szeretnétek igénybe venni a támogatási keretet, akkor gyűjtsétek 

össze a számlákat és legfeljebb havonta egyszer adjátok azokat le, megkönnyítve ezzel az 

adminisztráció dolgát. Az adminisztrációs időt igyekszünk a lehető legrövidebbre szorítani, 

türelmeteket előre is köszönjük. A leadott számlák bruttó összegének 50%-át (legfeljebb a fenti 

limitekig) kizárólag átutalással tudjuk kifizetni. Ehhez fontos, hogy a bankszámla számot és a 

számlatulajdonos nevét is feltüntessék a nyilatkozaton. 

Támogatást csak a Hokibolt számláira adunk.  

Csak az alábbi üzletek számláira adunk automatikusan sportszertámogatást: 

www.hokibolt.hu  20% kedvezmény az üzletben. 

 

Sportszerkedvezmény igénybe vétele U6, U8 és U10 korosztályokban: 

A kedvezmény VAGY egyesület által biztosított felszerelés használatával, VAGY a fentiek szerinti 

kedvezmény igénybe vételével valósul meg. Az egyesületi felszerelés “bérlete” esetén havi 5.000 

Ft további hozzájárulást kérünk. 

Az 50%-os kedvezményt játékosonként általánosan 35.000 Ft-os keretben határoztuk meg. 

Egyedi kérelemre (és edzői javaslatra) lehetőség van az 50.000 Ft-os keret kihasználására is. 

BENCHMARK 2022-2023 szezon! 

A benchmark bruttó (áfá-val növelt) érték. 

A korosztálynál a játékos életkora számít, nem vehető figyelembe az esetleges feljátszás. A 

számlákon ellenőriznünk kell a vásárolt felszerelés méretét, támogatás csak az utánpótlás korú 

játékos életkorának és testméreteinek megfelelő felszerelés után vehető igénybe. 

2022. augusztus 1-től, BRUTTÓ összegek: 

Játékos felszerelés   U8/U10      U12      U14       U16 

hoki ütő  25.000 Ft  40.000 Ft  40.000 Ft  50.000 Ft 

hoki korcsolya  40.000 Ft  90.000 Ft  90.000 Ft  150.000 Ft 

fejvédő  26.000 Ft  35.000 Ft  35.000 Ft  50.000 Ft 

mellvédő  20.000 Ft  30.000 Ft  30.000 Ft  50.000 Ft 

könyökvédő  15.000 Ft  25.000 Ft  25.000 Ft  30.000 Ft 

lábszárvédő  20.000 Ft  30.000 Ft  30.000 Ft  45.000 Ft 

hokis nadrág  20.000 Ft  30.000 Ft  30.000 Ft  50.000 Ft 

hokis kesztyű  20.000 Ft  30.000 Ft  30.000 Ft  50.000 Ft 

Kapus felszerelések: 

A kapus felszereléseket az egyesület biztosítja a vezető edzővel való egyeztetés után. A vezető 

edzőknek kell jelezni, ha bármi felszerelésre szükség van. 

http://www.hokibolt.hu/


A mezrendelés általános szabályai: 

Az igazolt játékosok bármelyik korosztályban rendelhetnek saját (névre szóló) mezt. A 

mezkészítést Kenzol Kft végzi.  

A mez ára darabonként (kék/fehér) 11.000 Ft, ebből 7.700 Ft-ot kell a szülőnek/játékosnak fizetni, 

egy szezonon belül másodszor ez is felszerelés vásárlásnak minősül, vagyis csökkenti az 

elkölthető keretét a gyermeknek. Sportszár és szuszpenzor vásárláshoz nem adunk támogatást a 

szezonban. 

A rendeléshez kérjük: szín, méret, szám és a név, ami a mez hátára kerül. 

U8, U10 korosztályban lehet becenév, vagy keresztnév, U12-től csak a vezetéknév és a keresztnév 

első betűje (ez utóbbi nem kötelező). Lehetőleg adjatok meg egy második számot is, ha az első 

már foglalt. 

A szám értelemszerűen nem lehet azonos egy korosztályban és lehetőleg az egy évvel felette, 

alatta születetteknél sem (jövőre lesz probléma). Az összes igény beérkezése után rendelünk. A 

második, harmadik rendelésnél csak a megmaradt számokat lehet választani. 

A rendeléseket adjátok le az adott korosztály edzőjének. 

Korcsolyaélezés: 

Az egyesület jelenleg nem rendelkezik automata élező géppel. Az SE nem vállalja jelenleg a 

korcsolya élezés költségét! 

Igazolási, átigazolási szabályok 

Az egyesület edzésein, mérkőzésein a Hokisuli feletti korosztályokban igazolással és érvényes 

sportorvosi engedéllyel lehet részt venni. A sportorvosi engedély érvényessége 18 éves korig 6 

hónap, utána 12 hónap. 

Az egyesületbe igazoló, vagy onnan eligazoló játékosok esetében különféle költségek merülhetnek 

fel, melyek mértékéről a Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos oldalán tudtok tájékozódni.  

A KMH minden újonnan leigazolt, vagy hozzánk igazoló, illetve kölcsönjátékosként érkező játékos 

esetében automatikusan megfizeti az átigazolási, kölcsönadási, illetve az ITC díjat, melyet nem 

terhel tovább a játékosokra. 

A Sporttörvény szerinti nevelési költségtérítést mértékét a mindenkori MJSZ  átigazolási 

Szabályzat tartalmazza. 

A tőlünk eligazolni kívánó játékosok esetében (amennyiben az jár) minden esetben az átigazolási 

szabályzat szerint számított költségtérítést kérjük, mely a fogadó egyesületet terheli. Amennyiben 

a fogadó egyesület nem kívánja a költségtérítést megfizetni, úgy a szülő vagy játékos kérheti az 

MJSZ Átigazolási Bizottságát, hogy határozatban döntsön a díj mértékéről. A határozatban 

megállapított költségtérítést a Szolnok Orcas Hockey SE mérlegelés nélkül elfogadja. 



Minden a szabályzattól eltérő költségtérítés mértékével, illetve annak megosztásával kapcsolatos 

ajánlat és megállapodás csak írásban érvényes, amennyiben azt az egyesület elnöksége is 

támogatja. 

Közzétételi szabályok: 

A 2011. évi CLXXV. törvény a civil szervezetekről passzusai: 

15. § (1) A civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai – ideértve a törölt adatokat is – 

nyilvánosak. 

(2) Az egyesület, alapítvány bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált 

kérelmet és mellékleteit is, – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nyilvánosak, 

azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. 

(3) Az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem 

nyilvános. 

30. §  (4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed 

a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A 

civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 

közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

További közzétételi kötelezettségek miatt egyes dokumentumok (köztük a 2022-es évi beszámoló) 

a Sporttámogatás menü alatt érhetőek el. A 15. § (3) bekezdés szerinti korlátozás ellenére az 

egyesület tagjainak névsora az Elérhetőségek pont alatt kerül rögzítésre. 

 

 

2022.10.30. 

 

      dr.Buczkó István 

      Elnök 
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