
 
 

 
További információk, és KEDVEZMÉNYEK a www.debrecenisportiskola.hu weboldalon! 

 

KEDVES SZÜLŐK! 

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola az ország egyik legeredményesebb utánpótlásnevelő szervezete. A 

komoly szakmai edzésmunkának, a korszerű képzésnek és a kiváló infrastrukturális körülményeknek 

köszönhetően versenyzőink az elmúlt több, mint ötven évben hazai és nemzetközi szinten is komoly 

eredményeket értek el. Az önkormányzat komoly tulajdonosi szerepvállalásának köszönhetően a 

Sportcentrum a Sportiskola működtetése mellett a városi sportlétesítményeket is üzemelteti, továbbá kiemelt 

feladatként rangos hazai sportesemények, világ-, és Európa-bajnokságok szervezését és lebonyolítását is 

koordinálja.  

Sportolóink számára lehetőségeinkhez mérten továbbra is igyekszünk megteremteni a legjobb felkészülési 

(tornaterem, sporteszközök használata) és versenyzési feltételeket (szállás, étkezés utazási és nevezési és 

leigazolási díj költségek átvállalása), továbbá minden sportolónkra biztosítást kötünk, ami kiterjed az 

esetleges törésre és műtétekre. Ezen költségek egyik fedezete a befizetett sportszolgáltatási díj, az ehhez 

kapcsolódó legfontosabb tudnivalók: 

• A 2017.10.01.-től fizetendő éves sportszolgáltatási díj összegét az alábbi táblázat tartalmazza: 

Csoport neve Éves díj összege 
Féléves díj 

összege 

Negyedéves díj 

összege 
Havi díj összege 

Arany minősítés 42 000 Ft/fő 21 000 Ft/fő 10 500 Ft/fő 3 500 Ft/fő 

Ezüst minősítés 48 000 Ft/fő 24 000 Ft/fő 12 000 Ft/fő 4 000 Ft/fő 

Bronz minősítés 48 000 Ft/fő 24 000 Ft/fő 12 000 Ft/fő 4 000 Ft/fő 

Nincs minősítés 48 000 Ft/fő 24 000 Ft/fő 12 000 Ft/fő 4 000 Ft/fő 

• A sportszolgáltatási díj egyaránt megfizethető havi, negyedéves, féléves vagy éves részletekben is 

• A sportszolgáltatási díjat a jogviszony megléte alatt folyamatosan meg kell fizetni, ami vonatkozik 

a nyári szünidőre, azaz július, augusztus hónapokra is. Az időirányosan fennmaradó díjak 

visszafizetésre nincs lehetőség. 

 

A BEFIZETÉS MÓDJA: a Debreceni Sportuszoda pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával 

• A sportszolgáltatási díjfizetési határidő minden hónapra vonatkozóan az adott hónap 15. napja. Ha 

a sportoló az adott hónap utolsó napjáig sem rendezi tartozását, a következő hónaptól nem 

látogathatja az edzéseket. 

 

• Új belépő esetén a belépés hónapjában un. „türelmi idő” alkalmazható, azaz abban a hónapban 

nem kell fizetni. Az ezt követő hónap elsejétől minden új sportoló köteles a részére megállapított 

sportszolgáltatási díjat megfizetni, valamint amatőr sportolói szerződést aláírni.  

 

• A sportoló nevére szóló számlát állítunk ki a befizetésekről, minden hónap utolsó napjáig. A 

bizonylatok csak külön, írásos kérés esetén kerülnek átadásra a befizetőnek.  

 

Sportbaráti üdvözlettel:  

 Becsky András 

 Ügyvezető igazgató 

http://www.debrecenisportiskola.hu/

