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Tagdíj kedvezmény igénybevételére vonatkozó szabályzat 
 

A tagdíjkedvezmény engedélyezésének feltétele: 
-  Közös háztartásban élők (egy lakásban életvitelszerűen együtt-lakó személyek) esetén az igazolt 
  eltartottszemélyek számára is figyelemmel, a háztartásban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 
  mindenkori nettó minibálbér 65%-át. A háztartáshoz azokat a személyeket is hozzá kell 
 számítani,akiknek az eltartásáról a kérelmező gondoskodik. 

 
Tagdíjkedvezmény iránti kérelmet az év során bármikor be lehet nyújtani. 
- Tagdíjkedvezmény iránti kérelmet az adhat be, akinek nincs 2 hónapot meghaladó tagdíj tartozása 
- Tagdíj kedvezmény visszamenőleg maximum 2 hónapra adható 
- A kérelemhez kitöltve csatolni kell az erre rendszeresített nyomtatványt. 

  

A nyomtatványt a hozzátartozóra nézve is a kérelmező nagykorú személy tölti ki, és írja alá, a kiskorú 

hozzátartozó helyett is. A nyilatkozat valóságtartalmáért annak aláírója tartozik felelősséggel. 
  

Valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratnak, vagy igazolásnak jogtalan haszonszerzési célzattal történő 

benyújtását a törvény bünteti. 

  

A kérelmezőnek nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező vagy hozzátartozója milyen jövedelemmel rendelkezik, 

vagy milyen rendszeres pénzbeli juttatásban részesül, megjelölve ennek rendszerességét (heti, havi, évi). A 

jogcím alatt kell nyilatkozni arról, hogy a jövedelem milyen jogviszonyból származik, pl. munkaviszony, 

vállalkozói tevékenység, megbízási jogviszony, illetőleg, hogy mi a pénzbeli juttatás jogalapja, így pl. ösztöndíj, 

szakképzési hozzájárulás, nyugellátás, társadalombiztosítás keretében járó ellátás, állami vagy önkormányzati 

szociális ellátás keretében nyújtott pénzbeli támogatás, tartásdíj, eltartási szerződés, életjáradék stb. Itt kell 

nyilatkozni arról, ha a kérelmező alkalmi munkákból tartja fenn önmagát. 
  

A rendelkezésre álló jövedelem megállapításánál a közös háztartásban élők jövedelméből le kell vonni 

 a) a jogszabály alapján általuk fizetendő tartásdíj vagy járadék összegét, és 
 b)lakás vásárlásához, felújításához, építéséhez pénzintézet (munkáltató) által folyósított hitel havi 
  törlesztőrészletének az általuk fizetett összegét 
  

A jövedelem, illetőleg az egyéb rendszeres pénzbeli juttatás mértékére vonatkozóan az alábbi igazolásokat vagy 

okiratokat kell a nyomtatványhoz csatolni a jövedelem vagy a pénzbeli juttatás jogcímének függvényében: 

 

- ha a kérelmező vagy hozzátartozója munkaviszonyban áll, a kérelem benyújtásának időpontjában 

megillető havi nettó keresetét a munkáltató igazolja, 

- ha a kérelmező vagy a hozzátartozója nem munkaviszony alapján jut jövedelemhez, a díjazás alapjául 

szolgáló szerződés másolatával; egyéni vállalkozó esetében a kérelem benyújtását megelőző három hónapban 

elszámolt vállalkozói kivétre vonatkozó kiadási pénztárbizonylat másolatával, vagy folyószámla-kivonattal kell 

igazolnia a jövedelmét, 

- ha a kérelmező vagy a hozzátartozója ösztöndíjban, szakképzéssel összefüggő juttatásban, 

nyugdíjellátásban vagy a társadalombiztosítás alapján járó ellátásban részesül, a járandóság összegét az ezt 

feltüntető utolsó postai szelvénnyel, vagy folyószámla-kivonattal kell igazolni, 

- ha a kérelmező vagy hozzátartozója munkanélküli járadékban vagy egyéb rendszeres szociális 

juttatásban részesül, a folyósítás időtartamát és a szociális juttatás összegét munkanélküli kérelmező esetében a 

lakóhely szerint illetékes Munkaügy Központ Kirendeltsége, egyébként a lakóhely szerinti önkormányzati szerv 

igazolja. Egyéb rendszeres pénzbeli juttatás esetén az ellátás összegét megállapító határozat kiadmányát vagy az 

erről szóló szerződést kell becsatolni. 
  

A nyomtatványt és a csatolandó igazolásokat a kiállítástól számított 60 napon belül lehet felhasználni. 

  

A megadott kedvezmény a benyújtás időpontját követő július 31.napjáig érvényes, ezt követően a tagdíj 



kedvezményre irányuló kérelmet meg kell újítani. 

  

A fizetendő tagdíj összegét az alábbiak szerint kell meghatározni: 

  

- az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 50 %-át = 39 pont 
- az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 65 %-át= 24 pont 
- ha a sportoló nem pécsi lakos: 1 pont/ 50 km, de maximum 5 pont 
- ha Pécsett kollégiumi díjat, vagy albérleti díjat fizet, ami nem éri el a 15.000,- forintot havonta: 5 pont 

- ha Pécsett kollégiumi díjat, vagy albérleti díjat fizet, ami eléri a 15.000,- forintot havonta:10 pont 

- a Szakosztályok további, maximum 6 pontot adhatnak egyéb (szubjektív) szempontok alapján. 

 
  

- 0-29 pont: 100% tagdíj 

- 30-39 pont: a tagdíj 50% 

- 40-44 pont: a mindenkori meghatározott minimum tagdíj 

- 45-60 pont: tagdíjmentes 
 

Az Európai Parlament és a Tanács,  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)  szóló 2016/679 rendelete (GDPR) alapján, az adatközlés a 

kérelmező hozzájárulásán alapul, a kért és közölt adatok a döntéshozatalhoz szükséges és elégséges minimális 

adatokat tartalmazzák. Az adatkezelés célja a kérelem objektív elbírálhatósága. 


