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Tisztelt Szülő! 

 

 

A III. Kerületi TVE az elmúlt néhány hónapban és az előttünk álló évben jelentős változásokon 

megy keresztül. Ezeknek a változásoknak egy része a magasabb színvonalú szakmai munkát, a 

jobb sportegészségügyi ellátást és csapataink versenyeztetési feltételeinek javítását, más 

részük a gyerekek által igénybe vett sportlétesítmény nagymértékű minőségi megújítását, új 

sportpályák, új klubépület, új uszoda építését tűzte ki célul. A sikeres TAO pályázat és Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzatának több száz milliós támogatása olyan infrastrukturális 

beruházás megvalósítását teszi lehetővé, melynek átadásával a III. Kerületi TVE 

hagyományaihoz méltó, Budapest egyik legmodernebb sportcentrumát mondhatjuk majd 

magunkénak. 

Az év végére az eddig megépült 40 X 60 méteres és 20 X 40 méteres műfüves pályák mellett 

még három új, világítással ellátott, kisméretű futballpálya, egy 28 X 21 méteres uszoda és 

európai színvonalú klubépület is a gyerekek rendelkezésére áll majd.  

A sportszakmai munka további fejlesztése és egy ilyen nagyszerű sportkomplexum fenntartási 

költségei ugyan sokkal nagyobb terheket rónak ránk, de hiszünk abban, hogy ennek a 

kihívásnak is meg tudunk felelni.   

Ahhoz, hogy tovább haladhassunk a megkezdett úton, újabb szponzorok, támogatók segítsége 

mellett az Önök támogatására is szükségünk van. Sajnos elkerülhetetlenné vált az évek óta 

változatlan összegű tagdíjak emelése, melynek mértékéről az Egyesület Elnöksége a napokban 

döntést hozott.   

 

A tagdíj összege 2016 március 1-től a labdarúgó szakosztály esetében 10.000 Ft/hó 

összegben kerül meghatározásra.   

Az U6-7 korosztályos csapatokban sportolók tagdíja 5000 Ft/ hó. 

 

Ez eddigi kedvezményrendszer érvényben marad, illetve további elemekkel bővül. 

A „testvér” kedvezmény továbbra is igénybe vehető.  

Egy gyermek után a teljes összegű tagdíj fizetendő, minden további gyermek a tagdíjból 50%-

os kedvezményt kap. 

 

Tagdíjfizetési kedvezmény rászorultsági alapon is igényelhető. 
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A kérelmet a konkrét kérés és az indokok megjelölésével, jövedelemigazolással kísérve kell a 

szakosztályvezetőhöz benyújtani.  A kérelem elfogadásáról – figyelembe véve az edző 

véleményét is - az Egyesület vezetése hoz döntést. 

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával, a III. kerületi bejelentett lakosok 

részére a tagdíjból 10% engedményt biztosít az Egyesület. 

A kedvezmény igénybevételéhez a titkárságon és hamarosan a honlapunkon 

(www.tve1887.hu) is elérhető regisztrációs lapot kell kitölteni, valamint a sportoló 

lakcímkártyáját kell bemutatni. 

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tagdíjat az Egyesület minden igazolt sportolójának 

fizetnie kell. A tagdíjat nem fizető sportolók esetében az Egyesület vezetése korlátozhatja az 

edzések látogatását.  

 

A tagdíjfizetés határideje minden hónap 15. napja.  

Az új Tagdíjfizetési rendről az Egyesület honlapján www.tve1887.hu található további 

információ. 

Bármilyen probléma vagy kérdés esetén forduljanak bizalommal a labdarúgó szakosztály 

vezetőjéhez! 

 

Megértésüket és segítségüket köszönjük! 

 

Hajrá Kerület! 

 

Budapest, 2016. február 29. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Csákvári László                              Szekeres Tamás 

         elnök                                       ügyvezető elnök 
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