
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

 

a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.§ (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda 

Szövetség által meghatározott és a sportfejlesztési programok elkészítése és benyújtása során 

kötelezően alkalmazandó becsült piaci értékekről 

 

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban a Magyar Vízilabda Szövetség 

döntése alapján a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen, illetve az utánpótlás-nevelési 

feladatok ellátásának támogatása jogcímen belül a sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére 

fordított összeg és a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt 

gyógyszerek, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzésére fordított 

összeg nem haladhatja meg a benyújtásra kerülő programban az alábbi táblázatban
1
 

meghatározott legmagasabb mértéket.  

                                                             
1 A felsorolás nem teljes körű. A táblázatban nem szerepeltetett, de a sportfejlesztési program megvalósítását 

közvetlenül – és ezen keresztül a sportág fejlesztését – szolgáló – a sportfejlesztési programba betervezésre 

kerülő – tételek esetében az MVLSZ egyedileg megvizsgálja a beszerzés tárgyát és tervezett költségét. 



 

 

 

 

Megnevezés 
Becsült piaci érték 

 (bruttó, Ft) 
Mennyiségi egység,  

megjegyzés 

bója 1.500 / db 

busz (kicsi) 9.000.000 20 főnél kevesebb személy szállítására alkalmas 
busz (nagy) 18.000.000 20 főnél több személy szállítására alkalmas 

füldugó 2.500 / db 

fürdőköpeny   15.000 / db 

kamera 200.000 / db 

labdafogó háló 150.000 / pár 

labdatartó gyűrű 3.000 / db 

labdatároló háló 3.000 / db 

labdatároló zsák 6.000 / db 

lövőfal 400.000 / db 

medicinlabda 4.500 / db 

melegítő alsó, felső 15.000 / szett 

mentőláda 20.000 
/ db 
20 fő ellátásához 

mobil eredményjelző 1.200.000 
/ db, 
építési beruházásnak nem minősül 

Orrcsipesz 500 / db 
pályahatároló kötél (50 m-
es medence) 

750.000 Ft / garnitúra 

páncéldressz 15.000 / db 

páncélúszó 7.000 / db 

papucs 4.000 / pár 

póló 4.500 / db 

projektor 250.000 / db 

rövidnadrág 4.000 / db 

súlyzó  3.000 
/ db 
egykezes, 2 kg-os 

táska, hátizsák 6.500 / db 

televízió 200.000 / db 

téli sapka 2.000 / db 

tenyérellenállás  2.000 / db 

törölköző 3.000 / db 
újraélesztő készülék 
(automata / félautomata) 

500.000 / db 

úszódeszka 3.000 / db 

úszódressz 9.000 / db 

úszónadrág 5.000 / db 

úszósapka 2.000 / db 

úszószemüveg 3.000 / db 

vérnyomásmérő 12.000 / db 

videó felvevő, lejátszó 50.000 / db 

vízilabda (férfi) 9.000 / db 

vízilabda (női, gyerek) 7.000 / db 

Vízilabda kapuháló 40.000 / pár 

vízilabda kapu 950.000 / pár 

vízilabda sapka  170.000 / garnitúra 



A J Á N L Á S 

 

A Magyar Vízilabda Szövetség az utánpótlás-nevelés fejlesztésének támogatása jogcímen 

belül az alábbi referenciaértéket határozza meg, amelyek betartása a sportfejlesztési program 

jóváhagyására irányuló kérelem során ajánlott, attól eltérni magasabb költségek irányába nem 

javasolt. 

 

 Megnevezés 
Referenciaérték 

 (bruttó, Ft) 
Megjegyzés 

belépőjegy  350 
/ fő / belépés 
 

busz bérlés (kicsi) 230 
/ km 
20 főnél kevesebb személy szállítására alkalmas 

busz bérlés (nagy) 370 
/ km 
20 főnél több személy szállítására alkalmas 

edzőtáborozás (belföldön) 12.000 
/ fő / nap  
teljes ellátással 

 
étkezés  

 
3.000 

/ fő / alkalom 
megyén kívüli mérkőzés esetén,  
csapatonként max. 20 fő számára 

medence bérlés 28.000 / medence / óra 

vonatjegy MÁV hivatalos díjszabása szerinti érték 

szállás 6.000 / fő / éj 

   

 

 

 

 

 

 

 


