
 
 

Tájékoztató 
az utánpótláskorú sportolók képzési díjáról  

 
Az Békéscsabai ENKSE az utánpótláskorú, amatőr státuszban lévő sportolók képzési díját a következőképp 

határozza meg 2022. január 1-től: 

➢ az U10-U14-es korosztály 2000 Ft/hó/fő, 

➢ az U15, serdülő és ifjúsági korosztály 3000 Ft/hó/fő. 

 
✓ A képzési díj fizetési kötelezettsége onnantól kezdve él, hogy a sportoló hivatalosan belép az egyesületbe. 

✓ Szezon közben érkező játékosoknak képzési díjat visszamenőleg nem kell fizetnie. 

✓ A képzési díjat az egyesület által biztosított csoportos és egyéni foglalkozásokon résztvevő sportolónak kell 

fizetnie. Tartós sérülés esetén az edzővel történt egyeztetés után a képzési díj fizetése felfüggeszthető, írásos 

kérelem benyújtása esetén. 

✓ A képzési díjjal a sportoló a terembérlet, az edzés eszközök, az edzők, a nevezési díjak, az utazások, a közös 

étkezések, az egészségügyi felügyelet és ellátás, rehabilitáció költségeihez, illetve a TAO önerő befizetéséhez 

járul hozzá. A klub többek között mezt, melegítőt, edzőpólókat és táskát biztosít a gyerekek számára. 

Egyesületünk az edzéslehetőségeken és versenyeztetésen túl ingyenes belépést biztosít felnőtt csapatunk hazai 

bajnoki, Magyar Kupa és Liga Kupa mérkőzéseire. 

✓ Képzési díjat január 1. és december 31. között kell fizetnie a játékosnak a Békéscsabai ENKSE javára minden 

hónap 15-éig. A képzési díjat a játékos az adott hónapra fizeti. 

✓ Készpénzes képzési díj befizetésére nincs lehetőség!  

 
Amennyiben több gyermek is sportol egyesületünknél egy családból, abban az esetben két gyermek esetén 

havonta összesen 1000 Ft kedvezményt, három gyermek esetén havonta összesen 2000 Ft kedvezményt tudunk 

biztosítani számukra. 

 
Kérdés esetén érdeklődni személyesen a játékos edzőjénél lehet. 

Utalni az alábbi bankszámlára tudnak, a közleményben feltüntetve a játékos nevét és korosztályát.  

 
Békéscsabai ENKSE 

Számlaszám: 53700072-16057317 
Számlavezető bank: Békés Takarék Szövetkezet 

 
További információk és a befizetési egyenleg lekérdezése a játékos edzőjénél, vagy a fabiancsaba63@freemail.hu e-

mail címen, vagy a +36 20 264 52 61 telefonszámon lehetséges. 

 

 
Békéscsaba, 2022. 01. 01. 

 

 

 
Fábián Csaba                 Paláncz György 

   utánpótlás szakmai vezető               elnök 
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