
Utánpótlás nevelés-fejlesztés költségkalkulációi –aljogcímenként 

 

 

 Személyszállítás költségei: 

3 autóbuszos társasággal folyamatosan kapcsolatban van az egyesület, az utánpótlás 

csapatainkat más- más méretű autóbusszal kell szállítanunk az edzésekre, bajnoki – és  

felkészülési mérkőzésekre, tornákra, diákolimpiai versenyekre. Az előző évek adatait is 

figyelembe véve a tervezett összeg 1.000.000 Ft. 

 Nevezési költségek:  

terveink szerint továbbra is nevezünk minden olyan tornára, mely a fiatalok felkészülését, 

előrelépését szolgálja. Az igen magas gyermeklétszám miatt 3 csapattal nevezünk a megyei 

utánpótlás bajnokságba, az NBII – es junior bajnokságba, a diákolimpiára. 100.000Ft 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 

Ebben a bajnoki szezonban is nagyon sok felkészülési tornát, baráti mérkőzést játszottunk, ez 

nagyon sokat jelent a gyerekek számára, itt jelentős költségek keletkeznek az étkezés, a 

játékvezetés, a díjazás területén. A felkészítés és a képzés is jelentős összeget tesz ki, hiszen 

az utánpótlás neveléssel foglalkozó edzők rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, 

edzéslátogatásokon, játékos megfigyeléseken. Ekkor a képzési díjon kívül az utazási költség 

is jelentős anyagi terhet jelent az egyesület számára. 800.000 Ft 

 Verseny és játékengedélyek: 

A játékengedélyek nagyon sok költséggel járnak, a korosztályok közötti mozgások, az 

iskolaváltás nagyon sok új igazolást, leigazolást eredményez, az igazolvány másolatok kérése 

is minden évben jelentkező költség. A kettős játékengedélyek kiváltása is költséges. 200.000 

Ft 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 

A szarvasi sportlétesítmények egységes díja – jelenleg- az egyesület számára egységesen 800 

Ft/ óra, a kondorosi Általános Iskola sportcsarnokának bérleti díja, mely szintén átutalással 

kerül kiegyenlítésre a KLIK számára – jelenleg – 3000 Ft óra. Természetesen csak a pozitív 

elbírálás után tudunk új bérleti szerződéseket kötni  a szolgáltatókkal. 

 Felkészüléssel edzőtáborozással és versenyeztetéssel összefüggő szállás, étkezés 

költségei: 

Az idei esztendőben is júniusra tervezzük az edzőtábort az utánpótlás csapatok számára. Ami 

biztos, hogy ezen edzőtábor bentlakásos jelleggel kerül megvalósításra, napi 3x – i étkezéssel, 

várhatóan 50 – 70 fővel. Vidéki felkészülési tornákon is szívesen részt veszünk, ha anyagi 

helyzetünk lehetővé teszi. 

 Sportszakemberek személyi jellegű kiadásai:  

Nem az a célunk, hogy irreális fizetésekkel kényelmessé és túlfizetetté tegyük 

szakembereinket. Éveken át társadalmi munkában végezték tevékenységüket, most is csak a 

munka elismerése a célunk.  


