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Felhasználási terület Költségnem (A tervezés során ide kell tervezni.) Költségkategóriák (Elszámolás során legördülő menüben.) 

1. Sportszakemberek bére és 

járulékai (BÉRSZÁMFEJTŐ LAP 

ALAPJÁN) 

bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések  

 
Edzői bér (maximum a bruttó összeg elszámolható) 

 munkaadókat terhelő járulékok (külön sorban kell rögzíteni) Szociális hozzájárulási adó (17,5%) 
  Munkaadót terhelő EKHO (17,5%) 

   

2.Sportszakemberek 

költségtérítése (SZÁMLA 

ALAPJÁN) 

egyéb szolgáltatások vásárlása  

 
Edzésvezetés (SZÁMLÁS!) 

  Sportszolgáltatás (SZÁMLÁS!) 

   

3. Adminisztrátori bér és 

járulékai (BÉRSZÁMFEJTŐ LAP 

ALAPJÁN) 

bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések  

 

Adminisztrátori bér (maximum a bruttó összeg elszámolható) 
 munkaadókat terhelő járulékok (külön sorban kell rögzíteni) Szociális hozzájárulási adó (17,5%) 
  Munkaadót terhelő EKHO(17,5%) 

   

4. Adminisztrációs költségek egyéb szolgáltatások vásárlása Könyvelési díj költsége 
  Pályázati elszámolás költsége 

  Adminisztrátori díj (SZÁMLÁS!) 
  Egyéb irodai szolgáltatás költsége 

   

 

5. Anyagjellegű költségek 
 

bérleti díjak 

Bérleti díj (Pl.: Irodahelyiség bérleti díja, TEREMBÉRLET külön felhasználási 

terület lsd. Lentebb.) 
  Egyéb bérleti díj 

 rezsi jellegű kiadások Villamosenergia-díj 
  Gázdíj 

  Víziközmű szolgáltatás 
  Hődíj szolgáltatás költsége 
 egyéb szolgáltatások vásárlása Postaköltség! 
  Takarítás 
  Fénymásolás 

 anyagköltség, készletbeszerzés (5-ös számlaosztályba könyvelve) Irodaszer 

  Nyomtatvány 
  Tisztítószer 
  Élelmiszer 

  Egyéb tárgyi eszköz-rögzítés során az Egyéb kategóriába kell beírni a tárgyi eszköz 

konkrét megnevezését (Pl.: Nyomtató, számítógép stb...) 
   

 beruházás (1-es számlaosztályba könyvelve) Egyéb tárgyi eszköz-rögzítés során az Egyéb kategóriába kell beírni a tárgyi eszköz 

konkrét megnevezését (Pl.: Projektor, Kisbusz stb...) 

   

6. Versenyzői juttatás és 

járulékai (BÉRSZÁMFEJTŐ LAP 

ALAPJÁN) 

bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések Versenyző/Sportoló bére (maximum a bruttó összeg elszámolható) 

 munkaadókat terhelő járulékok (külön sorban kell rögzíteni) Szociális hozzájárulási adó (17,5%) 
  Munkaadót terhelő EKHO(17,5%) 
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7. Terembérlet bérleti díjak Terembérleti díj 

   

8. Hazai és nemzetközi 

edzőtáboroztatás 
 
bérleti díjak 

 
Gépjármű bérlés (Csak a jármű, sofőr nélkül!) 

  Terembérlet 

  Egyéb bérleti díjak 

  
szállítási, utazási költség 

Gépjármű használat (Kiküldetés irendelvény) (Kérem ,ügyeljen a helyes rögzítésre: 
edzőtáborba utazás költsége! ) 

  Vonatjegy 
  Buszjegy 
  Üzemanyag költség (számla és menetlevél alapján) 
  Autópályadíj 
 egyéb szolgáltatások vásárlása Étkezési költség 
  Edzőtábor-szervezés 
  Szállásköltség 
  Személyszállítás (Buszbérlés sofőrrel!) 
 egyéb dologi kiadások Érem 
  Serleg 
 anyagköltség, készletbeszerzés Élelmiszer 
  Oklevél 

   

 

9. Közös edzés 
 
szállítási, utazási költség 

Gépjármű használat (Kiküldetési rendelvény) (Kérem, ügyeljen a helyes rögzítésre: 

közös edzésre utazás költsége!) 

   

B. Versenyeztetés: Hazai és 

nemzetközi versenyeztetés 
 
bérleti díjak 

 
Gépjármű bérlés (Csak a jármű sofőr nélkül!) 

  Egyéb bérleti díjak 

  
szállítási, utazási költség 

Gépjármű használat (Kiküldetési rendelvény) (Kérem, ügyeljen a helyes rögzítésre: 
versenyre utazás költsége!) 

  Vonatjegy 
  Üzemanyag költség 
  Autópályadíj 
 egyéb szolgáltatások vásárlása Étkezési költség 
  Versenyszervezés 
  Szállásköltség 
  Személyszállítás (Buszbérlés sofőrrel!) 
 egyéb dologi kiadások Nevezési díj 
  Egyéb tagdíjak 
 anyagköltség, készletbeszerzés Élelmiszer 

   

 

C. Egészségügy: Egészségügyi 

háttér biztosítása 

 

 
egyéb szolgáltatások vásárlása 

 

 
Sportmasszázs 

  Sportpszichológus 
  Sportorvosi vizsgálat 
 anyagköltség, készletbeszerzés Táplálék kiegészítő, Vitamin 
  Gyógyszer 
  Egyéb egészségügyi eszköz 
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D. Versenyrendezés bérleti díjak Terembérlet 
  Gépjármű bérlés (Csak a jármű, sofőr nélkül!) 
  Egyéb bérleti díjak 
 rezsi jellegű kiadások Villamosenergia-díj 
  Gázdíj 
  Csatornadíj 
  Víziközmű szolgáltatás 
 szállítási, utazási költség Gépjármű használat ( Kiküldetési rendelvény ) 
  Vonatjegy 
  Üzemanyag költség 
  Személyszállítás (Buszbérlés sofőrrel!) 
  Autópályadíj 
 egyéb szolgáltatások vásárlása Bírói díj (SZÁMLÁS!) 
  Orvosi felügyelet 
  Szitanyomás 
  Gravírozás 
  Szállásköltség 
  Étkezési költség 
  Szőnyegszállítás 
  Hangosítás 
  Technikai háttér biztosítása 
 egyéb dologi kiadások Serleg, érem 
 anyagköltség, készletbeszerzés Élelmiszer 
  Oklevél 

   

 
E. Sportfelszerelés, sporteszköz 

anyagköltség, készletbeszerzés (5-ös számlaosztályba könyvelve)  
Sportfelszerelés 

  Sportruházat 
  Sportcipő 

  Sporteszköz 

  Egyéb tárgyi eszköz- rögzítés során az Egyéb kategóriába kell beírni a tárgyi eszköz 

konkrét megnevezését (Pl.: Birkózóbábu stb...) 

 
beruházás (1-es számlaosztályba könyvelve) 

Egyéb tárgyi eszköz-rögzítés során az Egyéb kategóriába kell beírni a tárgyieszköz 
konkrét megnevezését (Pl.: Futópad stb…) 

 
III. Edzői képzés, továbbképzés 

 
egyéb szolgáltatások vásárlása 

 
Tandíj 

  Vizsgadíj 
  Regisztrációs díj 
  Tanfolyam díja 

   

IV. Szőnyegbeszerzés anyagköltség, készletbeszerzés (5-ös számlaosztályba könyvelve) Szőnyeg elemek vásárlása 
   

 beruházások (1-es számlaosztályba könyvelve) Takaróponyva vásárlás 
  Szőnyegvásárlás - teljes 

 


