
Tagdíjrendszer 2021 
 

up. korosztály (20 éves korig): 

- ha jár edzésre: 18e Ft/negyedév VAGY  60e Ft/év 

- nem jár edzésre (pl. külföldi tartózkodás): 

10e Ft/negyedév VAGY  30e Ft/év 

Ebből egységesen állja a Spari mindenkinek egy 2 napos verseny nevezését, melyet a versenynaptárban 

külön jelzünk. 

OB támogatásra marad a régi rendszer, tehát fizetjük mindenkinek az egyéni OB nevezését, aki egyéniben „A” 

döntős lett és nem lett hibás az eredménye. Csapatban pedig mindenkinek, akinek nem lett hibás az 

eredménye. Aki a közös szálláson alszik, és mindkét nap versenyzik, annak a szállását is álljuk. 

Szerdai versenyeket, és téli edzőversenyeket fizeti az egyesület továbbra is. 

egyetemisták (jogviszony igazolással, 25 éves korig): 

- egységesen:  30e Ft/év 

felnőtt korosztály: 

- ha jár edzésre:  60e Ft/év (5 000 Ft/hónap) 

- ha nem jár edzésre:  42e Ft/év (3 500 Ft/hónap) 

OB támogatásra marad a régi rendszer, tehát fizetjük mindenkinek az egyéni OB nevezését, aki egyéniben 

„A” döntős lett és nem lett hibás az eredménye. Csapatban pedig mindenkinek, akinek nem lett hibás az 

eredménye. Aki a közös szálláson alszik, és mindkét nap versenyzik, annak a szállását is álljuk. 

Szerdai versenyeket, és téli edzőversenyeket fizeti az egyesület továbbra is. 

szenior korosztály: 

- ha nem jár edzésre:  30e Ft/év (2 500 Ft/hónap) 

- 70 éves kor felett:  18e Ft/év (1 500 Ft/hónap) 

 

Aki rendszeresen lejár a Spariba edzésre, velük a tagdíj mértékéről egyénileg egyeztetünk. Aki havi egyszer vagy kétszer 

lejön Spariba közös edzésre, azért nem kér az egyesület semmit, az esetleges hétvégi térképes edzések költségeihez 

való hozzájárulásként esetlegesen jelképes összeget szedünk. 

Csapat és váltó országos bajnokságokon (OVB, ORVB, PCSB, OEVB) fizeti az egyesület minden csapattagnak a nevezési 

díját, akinek nem lett hibás az eredménye. PCSB hibás teljesítés esetén minden csapattagnak ki kell fizetnie a nevezési 

díját. Szállás és az egyéni OB támogatás megszűnik. 

Szerdai kisversenyeket és hétvégi kisversenyek nevezési díját (kizárólag Silvanus vasárnapok és téli edzéssorozat, Vizsla 

Kupák és TTEV) fizeti az egyesület továbbra is. 

családi kedvezmény (opcionálisan vehető igénybe): 

 3 fő a családból: 10 % mindhárom családtag tagdíjából 

 4 fő a családból: 15 % mindenkinek 

 4 fő felett 5×n % mindenkinek, ahol „n” a leigazolt családtagok száma 

vendég tagdíj (külsős versenyzők számára): 

- egységesen : 6e Ft/hónap  VAGY  500 Ft/edzés 



Támogatói tagdíjak (családok és vállalkozásokra vonatkozik) 
Cél: A jobb anyagi helyzetben lévő családok ösztönzése arra, hogy extra „támogatói tagdíjjal” támogassák az 

egyesületet céljainak elérésében. 

Részletei egy külön felhívásban kerülnek kidolgozásra. 

Kérdések és válaszok 
1. Miért emelkedik a tagdíj? 

Egyrészt ahogy folyamatosan drágul minden, sajnos a versenyek sem lesznek olcsóbbak. Az egyesület egyre több pénzt 

költ versenyeztetésre az OB-kon. Ezenkívül a klubhelyiség fenntartása sem lett olcsóbb. Ezeket fedezni kell valamiből. 

Másrészt igyekszünk komoly minőségi javítást végezni az utánpótlásnevelésben. Sajnos ez sem megy ingyen. 

Harmadrészt ahhoz, hogy egyről a kettőre tudjunk lépni, kell egy pénzügyi háttér is a lelkesedés és sok befektetett 

munka mellett. Nem titok, hogy a tagdíjak ehhez a pénzügyi háttérhez jelentősen hozzájárulnak. 

2. Miért olcsóbb éves tagdíjat fizetni, mint negyedéveset az utánpótlás kategóriákban? 

Egyrészt nekünk is egyszerűbb, ha éves tagdíjat fizettek, mivel nem kell negyedévente kérni tőletek, illetve nem kell 

negyedévente adminisztrálni mindent.  

Másrészt Nektek is egyszerűbb így, mivel év közben nem kell a kellemetlen „Mikor fizettek tagdíjat?” kérdést 

hallgatnotok. 

Harmadrészt ezzel is szeretnénk jutalmazni azokat, akik év elején már tudják, hogy egész évben az egyesület tagjai 

szeretnének lenni. 

3. Nem is járok edzésre, miért ennyi a tagdíjam? 

Az öltöző fenntartása és az edzők minimális díjazása igen nagy része a Spari költségvetésének. De mégis mi kerül 

ennyibe azoknak, akik nem is járnak edzésre?  

Nézzük a számokat: 2020-ban azoknak, akik minden OB-n „A” döntősök lettek és nem disq-eltek a csapatversenyeken 

összesen 26 600 Ft-ot fog kifizetni az egyesület nevezési díjra. Ehhez jön hozzá a kb. 10 000 Ft-os szállásköltség, illetve 

számolhatunk kb. 3 400 Ft-tal a kisebb versenyek nevezési díjára. Ez összesen már meg is van 40 000 Ft évente. Erre 

jön rá a 6 500 Ft-os versenyengedély díj az MTFSz felé. Azt a rengeteg munkát, amit a versenyeken való részvétellel 

kapcsolatban végeznek sokan társadalmi munkában a szabadidejükben, még be sem számítottuk, és már most is 

túlléptük a keretet. 

Ezenkívül azt is vegye figyelembe mindenki, hogy amit a tagdíjából nem kap úgymond vissza, az sem kifolyik az 

egyesületből, hanem az utánpótlás és a klub fejlesztésére fordítjuk. Versenyeken legtöbbször jó érzés Sparisnak lenni, 

ezt szeretnénk még sok-sok évig fenntartani! 

4. A 70 éven felülieknek miért olcsóbb a tagdíj? 

A nyugdíjasok versenyengedély díja egyrészt az MTFSz felé is jóval alacsonyabb. Másrészt az a tapasztalat sajnos, hogy 

a nyugdíjas korosztály kevesebb versenyre is tud már eljárni, így az országos bajnokságokon sem fizet ki az egyesület 

annyi pénzt az indulásukért, mint a fiatalabb korosztály esetében. Ezenkívül legtöbbször ezen korosztály tagjai 

dolgoztak már hosszú éveket az egyesületért, ennyi kedvezményt mindenképp megérdemelnek már csak ezért is. 

5. Miért van kedvezmény a családoknak? 

Ezzel szeretnénk ösztönözni a családokat, hogy minél többen lépjenek be az egyesületbe. A családok nagyon fontos 

tagjai a „sparis társadalomnak”, szeretnénk rájuk a jövőben is mindenképp számítani. Ezenkívül ezzel szeretnénk kicsit 

csökkenteni a nagycsaládosok terheit, akiknek 2-3-4 gyerekük is jár edzésre, és sokszor még a szülők is egyesületi 

tagok. 

  



6. Miért van kedvezmény az egyetemistáknak? 

Ez az a korosztály, ahol a Spariban (és az egész tájfutó társadalomban) az egyik legnagyobb a lemorzsolódási 

arány. Ekkor áll mindenki saját lábra, el kell kezdeni mindent saját pénzből finanszírozni, sokaknak a tagdíjat 

is innentől kell saját zsebből fizetni. Nem akarjuk, hogy a tagdíj mértéke miatt legyen még nagyobb mértékű 

a lemorzsolódás, ezért kedvezményt biztosítunk minden egyetemistának 25 éves koráig. Ennek feltétele egy 

érvényes jogviszony igazolás. 

7. Miért nem lehet többféle tagdíjrendszer közül választani (pl. a szenioroknak) aszerint, hogy mennyit 

versenyeznek? 

Igen, ezen az egyesület elnöksége is elgondolkozott. Fel is ajánlottunk kétféle verziót a szenior korosztálynak, 

a véleményekből alakult ki a végleges verzió. Amiatt nem szeretnénk többféle rendszert csinálni, mert az 

adminisztrációval kapcsolatos feladatok így is túl soknak bizonyulnak a felelősöknek egy-egy verseny 

elszámolása során. Szeretnénk az ő dolgukat is egyszerűsíteni, minél kevesebb variációval, átláthatóbb és 

egyértelmű rendszerrel. 

8. Nem lehetne valami menekülőpálya azoknak, akik nem tudják kigazdálkodni a magasabb tagdíjat? 

Amennyiben valakinek ez nagy gondot jelent, annak igyekszünk majd megoldást találni mindenképpen! Nem 

szeretnénk, hogy ilyen ok miatt bárki elhagyni kényszerüljön a Sparit. 

9. A 70 év fölöttiek tagdíjfizetésénél nem lehetne valami rugalmasabb rendszert alkalmazni? 

Ugyanolyan okból nem szeretnénk több verziót felajánlani, amit a 7. pontban is említettünk. Nem szeretnénk 

bonyolultabb rendszert. Aki már abszolút nem versenyez, ők maradhatnak passzív tagjai a Sparinak 

(versenyengedély nélkül). Ebben az esetben nem kell tagdíjat fizetni. Aki meg tudja engedni magának mégis 

ezt az éves hozzájárulást, azért hálásak leszünk. 

10. Nem lehetne-e a „menő” szeniorokat is támogatni eredményességi alapon? Ők valamilyen szinten 

példát mutatnak az ifjúságnak és sikerükkel öregbítik a Spari hírnevét. 

Ezen a kérdésen is sokat gondolkozott a Spari elnöksége. Az a véleményünk, hogy a szeniorok 

eredményességi támogatásával nem lennének ők nagyobb példaképek bárkinek. Nagyon büszkék vagyunk 

rájuk, nagyon jó érzés látni őket a dobogón és abszolút példamutató a teljesítményük az ifjúságnak. 

Ugyanakkor ezt nem szeretnénk támogatás irányába elvinni. Azt gondoljuk, hogy ilyesfajta támogatás miatt 

senki nem fog jobban edzeni a szeniorok közül. Akik pedig igazi példaképek / igazi példaképek lesznek a 

szeniorok közül, nekik úgy sem az fog lebegni a szemük előtt, hogy „A” keretesek legyenek. 


