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FELSZERELÉS TÁMOGATÁSI RENDSZER 2020/21. 
Kedves játékosaink! 

Tisztelt szülők! 

A Győri ETO HC a 2020/21-es szezonban is az igazolt játékosainak egyéni felszereléstámogatást nyújt. A korábbi 
támogatási rendszer átalakítását, a korábbi gyakorlatunk felülvizsgálatát egyrészt az MJSZ TAO ellenőrzési 
csoportjának szakmai javaslata, másrészt az egyesület utánpótlás TAO programjában pályázott keretösszeg 
fenntarthatósága is indokolja. 

A korábbi évekhez hasonlóan csapataink továbbra is BAUER felszerelésekben fognak játszani, amelyek beszerzéséért 
ezentúl nem kell már Budapestre utaznia senkinek, mert azok elérhetőek lesznek a Nemak Jégcsarnokban található 
BAUER értékesítési partnerüzletben (Ziccer Hokibolt) is. Szintén a győri Ziccer Hokiboltban elérhetőek az egyesület 
hivatalos ruházatai és logóval ellátott egyéb hivatalos termékei is. 

1. A támogatás alapfeltételei: 

Felszereléstámogatásra a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az a játékos jogosult, aki egyesületi tagsággal, 
(és/vagy amatőr sportolói szerződéssel), érvényes versenyengedéllyel rendelkezik, az edzések legalább 75%-án 
részt vesz, illetve egyesületnek fizetendő rendszeres havi hozzájárulásban elmaradása nincs. 

2. Korosztályos támogatási rendszer, általános szabályok 

Az egyesület - összhangban a Magyar Jégkorong Szövetség felszerelésekre vonatkozó Benchmark szabályzatával – a 
korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, korosztályonként eltérő mértékben nyújt támogatást új jégkorong felszerelés 
vásárlásához. 

 

x U8-ban az egyesület a gyermeknek kezdő szettet kölcsönöz, amelynek önrésze nincs. A kezdő szett nem 
tartalmazza a fejvédőt és a korcsolyát. Ha a kezdőszettet a gyermek kinőtte, vissza kell adni azt az 
egyesületnek. Ez feltétele annak, hogy a gyermek a jövőben felszerelés támogatásban részesüljön. 

x Csak a meghatározott lista szerinti felszerelésekre tudunk támogatást adni. (MJSZ felszerelés benchmark 
táblázat alapján összeállított lista) 
 

2020/21. 
bruttó keretösszeg

Korosztályok:
U20/U18    100000
U16   60000
U14 50000
U12 40000
U10 30000
U8 kezdőszett
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x A korosztályos támogatás mértékénél minden játékos esetében a születési év szerinti korosztályos 
besorolást kell figyelembe venni, függetlenül az esetleges feljátszástól. 

x Fejvédő (hoki sisak): bármely korosztály esetén csak fehér színű számolható el. 
x A támogatás igénybevételéhez, elszámolásához tárolási nyilatkozatot kell kitölteni, amit a felszerelés 

átvételekor a felszerelés menedzsernek kell átadni. 
x Kapus felszerelések: A fenti listával konzisztens kapus felszereléseket az egyesület biztosítja a kapus edzőkkel, 

felszerelés menedzserrel való előzetes igényfelmérés és egyeztetés után. A kapus edzőknek és a felszerelés 
menedzsernek időben, előre kell jelezni, ha bármilyen kapusfelszerelésre szükség van. Ezen felszerelések 
esetében szintén minden esetben, teljeskörű tárolási nyilatkozatot kell kitölteni, használója teljes anyagi 
felelősséggel tartozik a kapusfelszerelések után. Amennyiben a játékos abbahagyja az edzéseket, vagy eligazol, 
azokat azonnal és hiánytalanul köteles a felszerelés menedzsernek átadni. 

x A támogatott felszerelést a gyermek kinőtte, vagy elhagyja az egyesületet, haladéktalanul vissza kell 
szolgáltatni az egyesület felszerelésmenedzsere részére. Ha a támogatott felszerelés elveszik, 
használhatatlanná vált, vagy megsemmisült, akkor azt ki kell számlázzuk a szülő részére.  
 

3. Technikai információk, a támogatott felszerelés vásárlás új folyamata lépésről lépésre: 
 

3.1. Nézd meg, hogy a korosztályod alapján mekkora támogatásra vagy jogosult. 
3.2. Vedd fel a kapcsolatot személyesen, vagy emailen az egyesület TAO ügyintézőjével (Baranyi Réka, 

baranyi.reka@gyorietohc.hu), aki kiállítja részedre a korosztályodnak megfelelő, egyedi azonosítóval ellátott 
jogosultsági igazolást. 

3.3. Menj el a győri NEMAK JÉGCSARNOKBAN található Ziccer hokiboltba, és a bolti árlista alapján válaszd ki a 
megvásárolni kívánt felszerelést.  

3.4. Ha a kiválasztott felszerelés értéke több, mint a támogatási keretösszeged, akkor a különbözetet, plusz a 
keretösszeged 10%-át - mint önkéntes hozzájárulást- meg kell fizetned a klub számára, amiről a klub számviteli 
bizonylatot fog neked kiállítani. 

3.5. Ha nem haladja meg a kiválasztott felszerelés értéke a támogatási keretösszeged, akkor csak a megvásárolni 
kívánt felszerelés értékének 10%-át szükséges megfizetned önkéntes hozzájárulásként, amiről a klub 
számviteli bizonylatot fog neked kiállítani. 

3.6. A kiválasztott felszerelést még annak átadása előtt az egyesület felszerelés menedzsere bevezeti az 
egyesület leltárába, az felkerül a játékos egyéni leltári kartonjára. Ezt követően az egyesület felszerelés 
menedzserétől vedd át a kiválasztott felszerelést, és ki kell töltened egy felhasználói és tárolási nyilatkozatot. 
(1.sz.melléklet) 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék bizalommal Baranyi Réka 
klubadminisztrátort, vagy Szűr László felszerelés menedzsert. 

2020.10.05.  

                                         GYŐRI ETO HOCKEY CLUB 

Játékos felszerelések
(MJSZ benchmark)   U10      U12      U14       U16 U18/U21
hoki ütő  15.000 Ft  40.000 Ft  40.000 Ft  50.000 Ft 90.000 Ft
hoki korcsolya  25.000 Ft  90.000 Ft  90.000 Ft  150.000 Ft 200.000 Ft
fejvédő  26.000 Ft  35.000 Ft  35.000 Ft  50.000 Ft 50.000 Ft
mellvédő  15.000 Ft  30.000 Ft  30.000 Ft  40.000 Ft 60.000 Ft
könyökvédő  10.000 Ft  20.000 Ft  20.000 Ft  30.000 Ft 40.000 Ft
lábszárvédő  15.000 Ft  25.000 Ft  25.000 Ft  40.000 Ft 50.000 Ft
hokis nadrág  15.000 Ft  30.000 Ft  30.000 Ft  45.000 Ft 60.000 Ft
hokis kesztyű  15.000 Ft  25.000 Ft  25.000 Ft  50.000 Ft 60.000 Ft
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1.sz.melléklet: 

TÁROLÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI NYILATKOZAT 

Sportfejlesztési támogatásból beszerzett eszközök átvételéről/felhasználásáról 

(KÉRJÜK a sportolók – kiskorú sportolók esetében a gondviselő – által, a biztosított felszerelések és eszközök átvételekor kitölteni!) 

I. Alulírott, …………………………………………………………………………………………………………………………………...(név) 

(anyja neve:…………….………………………………………………………………. szig.sz.:…………………………………………….. 

lakcím: ………………………………………………………………, ………………………………………………………………………… törvényes képviselő kijelentem, 

tudomásom van arról, hogy a Győri ETO Hockey Club Sportegyesület az MJSZ látvány-csapatsport támogatási rendszerének 
keretein belül a 20……/20………….évadra támogatást kapott. 

II. Tudomásom van róla, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket és szolgáltatások ellenértékét maximum az egyesület által 
biztosított önerő mértékéig vagyok köteles megfizetni.  

Részemre/ gyermekem (név: ……………………………………………………………., anyja neve ………………………………, :………………………..) részére 
a sportszervezet az alábbi eszközöket biztosította: 

Sportfelszerelés megnevezése                                           Mérete                                                   Darabszáma 

………………………………………………………………..                     ……………                                                 ……………. 

………………………………………………………………..                     ……………                                                 ……………. 

………………………………………………………………..                     ……………                                                 ……………. 

………………………………………………………………..                     ……………                                                 ……………. 

………………………………………………………………..                     ……………                                                 ……………. 

 

III. Kijelentem, hogy a mai nappal saját részemre/fent nevezett gyermekem részére a fentebb felsorolt sportfelszerelés(eke)t 
vettem át használatra, felelős őrzésre, amelyeket a fenti címen tárolok. Vállalom, hogy szükség esetén (pl. a támogatás 
felhasználása ellenőrzésének idejére), a sportszervezet felszólítására haladéktalanul visszaszolgáltatom. 

 

 

Kelt:……………………………………….. 

                                                                                                          ……………………………………………………………………. 

                                                                                                                sportoló/törvényes képviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontos: Kérjük tollal, a sportoló vagy gondviselő/szülő által saját kezűleg kitölteni. Kiskorú nevében csak törvényes képviselője nyilatkozhat. 


