
AMATŐR SPORTOLÓI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 
 

név: BUDAFOKI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET 

székhely: 1223 BP. ASZÁLY U. 15/A. A.ÉP. FSZT.1/A. 

levelezési cím: 1223 BP KLAUZÁL GÁBOR U. 4/1 A 

nyilvántartási szám: 01-02-0012128 

adószám: 18258710-1-43 

képviseli: Apáti Anikó elnök 

a továbbiakban, mint Egyesület,   

másrészről: 
 

név:  

születési hely:  

születési idő:  

anyja születési neve:  

cím:  

mobil és e-mail cím:  

törvényes képviselő neve:  

törvényes képviselő elérhetősége:  

  között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

 

A Szerződés tárgya 

Felek jelen szerződésben rögzítik azon közös szándékukat, hogy Sportoló a 2004. évi I. Törvény (továbbiakban 

Sporttörvény) 5. §. alapján, az Egyesület színeiben és keretein belül, kézilabda sporttágban sporttevékenységet 

kíván folytatni. Felek megállapodnak arról, hogy a felek a szerződést határozatlan időre kötik meg, életbelépése 

jelen szerződés aláírásának napja. Annak a sportolónak, aki előzőleg határozatlan időtartamú amatőr sportolói 

szerződést írt alá és még a megállapodás érvényben van, jelen szerződés aláírásával az előző amatőr sportolói 

szerződés érvényét veszti. 

 

A Sportoló kötelezettségei 

1. A Sportoló kötelezi magát arra, hogy a kézilabda sportra vonatkozó általános szabályokat és az 

Egyesület Alapszabályát betartja. 

2. A  Sportoló  köteles  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  Törvény  (Sporttörvény)  2.§-ának    előírásait 

betartani, azaz: 

 A fair play elvei szerint felkészülni és versenyezni, 

 Sportorvosi vizsgálatokon részt venni, 

 A kézilabda sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatát és egyéb szabályzatait betartani, 



 Sporttevékenysége során az Egyesület érdekeit figyelembe venni, 

 Média szereplése során az Egyesület érdekeit figyelembe venni, 

 

3. A Sportoló együttműködési kötelezettségeinek formája: 

 részt vesz a rendszeres edzésmunkában, 

 tagdíjat vagy szakosztályi hozzájárulást fizet, 

 a versenyeken az őt felkészítő egyesület színeiben szerepel, 

 költségtérítéses programok esetén kifizeti az Egyesület által meghatározott részvételi díjat 

(pl. edzőtábor, külföldi utazás, egyéb rendezvények), amennyiben részt kíván venni ezeken. 

 sportoló saját maga gondoskodik mindazon felszerelések és eszközök beszerzéséről, 

amelyet saját felkészülése érdekében az Egyesület számára javasol. Ezek az eszközök és felszerelések 

a Sportoló tulajdonát képezik, 

 A Sportoló a sporttevékenységének folytatása közben, előtte és utána is kötelezi magát, 

hogy viselkedése maradéktalanul,  minden  körülmények  között  sportszerű,  az  Egyesületről csak 

pozitív  képet  közvetítő  lesz.  Tartózkodik minden  olyan jellegű  megnyilvánulástól, mely az 

Egyesületet negatív színben tünteti fel, 

 A Sportoló a jelen Szerződésben vállalja, hogy az Egyesület által biztosított tárgyi 

feltételrendszer használatával a tőle elvárható leggondosabb módon bánik, megóvja és 

amennyiben neki felróható mulasztásból, viselkedésből eredően hiányt vagy kárt okoz bennük, 

akkor a keletkezett kárt megtéríti az Egyesület részére a Polgári Törvénykönyv kártérítésre 

vonatkozó általános szabályai szerint. 

 A Sportoló az Egyesület részére havonta tagsági díjat fizet, minden hónap 10.-éig az 

Egyesület által megjelölt bankszámlára, átutalással. Sportoló tudomásul veszi, hogy három 

hónapnál nagyobb időtartamú támogatás elmaradása esetén az Egyesületnek joga van a jelen 

szerződésben vállalt szolgáltatásait korlátozni sportoló felé az elmaradás rendezésének napjáig, és 

erről írásban tájékoztatja a Sportolót, továbbá felszólítja az elmaradás rendezésére. Az Egyesület 

írásos fizetési felszólítása ellenére, a felszólításban megadott határidőig nem rendezi a fennálló 

elmaradását, úgy súlyos szerződésszegést követ el. 

 

Az Egyesület kötelezettségei 

1. A Sportoló sporttevékenységért díjazásra nem jogosult, azonban a Sporttörvény 2., 3. és 5. §-a alapján 

az Egyesület lehetőségei szerint biztosítja a nála leigazolt amatőr Sportoló számára mindazokat a személyi és 

tárgyi feltételeket, amelyek a Sportoló eredményes sporttevékenységének kifejtéséhez és fejlesztéséhez 

szükségesek, így: 

 szakmai fejlődést a rendszeres edzéseken, 

 edzésre alkalmas sportlétesítményt, edzéslehetőséget és ehhez eszközöket, 

 részvételi lehetőséget a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, 

 a magasabb szintű felkészüléshez edzőtáborok szervezését, 

 egyéb (szakmai és közösségi) programok szervezését. 

2. Az Egyesület fenti sporttevékenység folytatásához a következő személyi feltételeket biztosítja: 

 szakképzett edzők, 

 az Egyesület pénzügyi, szervezési és adminisztrációs feladatait végző személyek 

A szakmai munkához szükséges anyagi feltételeket az Egyesület tagdíjbevétel, pályázatok, szponzorok, állami, 

önkormányzati, szakszövetségi és intézményi támogatások révén biztosítja. 



 

A Szerződés megszűnése, átigazolás 

1. Jelen szerződést bármely fél jogosult felbontani, ha a másik fél szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

nem tesz eleget. A felmondási idő 60 nap. A szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető. 

2. Az amatőr Sportoló a sportszerződés érvényessége alatt csak az Egyesület hozzájárulásával igazolható 

át másik sportszervezethez. Az egyesület a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez 

kötheti. 

 Az amatőr Sportoló a MKSZ szabályai és előírásai szerinti időszakban és módon igazolhat át másik 

sportszervezethez.  

 A nevelési költségtérítés alapösszegét a Magyar Kézilabda Szövetség aktuális Igazolási és 

Átigazolási Szabályzata határozza meg. 

 

Fentieken kívül az átigazolás előtt szükséges még: 

 a Sportolónak az Egyesülettel szemben fennálló tartozásainak rendezése, 

 az Egyesület tulajdonában lévő felszerelések leadása, amit az Egyesület bocsátott a 

Sportoló rendelkezésére és viselésére. 

 

Egyéb rendelkezések 

1. Fentiekben nem szabályozott esetekre a Ptk. rendelkezései, a 2004. évi I. Törvény (Sporttörvény) és a 

2011. évi LIV. számú törvény előírásai az irányadók. 

2. Az Egyesület, valamint a Sportoló és Képviselője kötelesek együttműködésük során jóhiszeműen, 

tisztességesen eljárni, valamint kölcsönös tájékoztatási és értesítési kötelezettségüknek eleget tenni. 

3. Szerződő felek a fentieket elolvasás után azt megértve egyetértésük jeléül sajátkezű aláírásukkal 

ellátták és elfogadták. 

 

Kelt: Budapest, 20….. …………………….. ….. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Sportegyesület 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Sportoló 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Törvényesképviselő 

 


