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Másrészt: 

 

Név:   Anyja neve: 

Szül. hely, idő:   Lakcím: 

Leigazolás dátuma:   Nyilvántartási szám: 

Továbbiakban Sportoló 

 

És a Sportoló törvényes képviselője: 

 

Név:   Anyja neve: 

Szül. hely, idő:   Lakcím: 

 

között, az alábbi feltételek szerint: 

 

 

I.  A  SZERZŐDÉS  TÁRGYA 

 

1) A Sportszervezet és az Amatőr sportoló közös akarat alapján sportszerződést kötnek 

sporttevékenység gyakorlására. A felek rögzítik, hogy az Amatőr Sportoló más 

Sportszervezettel nem áll sportolói sportszerződés alapján jogviszonyban, és jelen szerződés 

hatálya alatt más Sportszervezettel nem köt ilyen szerződést. 

 

II.  AZ  AMATŐR  SPORTOLÓ  KÖTELEZETTSÉGEI 
 

2) Az Amatőr Sportoló vállalja, hogy sportképességeit a Sportszervezet céljainak megfelelően 

használja fel. Mindent megtesz azért, hogy annak színvonalát megtartsa illetve fejlessze, 

tartóztatja magát mindattól, ami a sportolói tevékenységére nézve hátrányos, azzal 

összeegyeztethetetlen, azt zavarja vagy korlátozza  és ellentétben áll az e szerződésben 

foglalt kötelezettségeivel. 

 

3)  Az Amatőr Sportoló kötelezi magát arra, hogy 

 

a) részt vesz a Sportszervezet által szervezett edzéseken, képzéseken, edzőtáborokban, 

mérkőzéseken, tornákon és egyéb a sporttevékenység gyakorlásával kapcsolatosan 

szervezett rendezvényeken, valamint az ezekkel összefüggő utazásokon – amelyeket a 

Sportszervezet szervez – a Sportszervezet által meghatározott utazási eszközökön, 

legyen az Magyarországon vagy külföldön. Ezen tevékenységek alatt együttműködik a 

Sportszervezet vezetőivel, edzőivel és sportolóival, 

SE.
SE.
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b) aláveti magát azoknak az edzéseknek, egyéb foglalkozásoknak, illetve egyéni vagy 

csoportos fizikai erősítéseknek, melyeket a Sportszervezet szakmai vezetése előír, 

c) a Sportszervezet előzetes és írásbeli engedélye nélkül nem vesz részt sporttalálkozón, 

vagy rendezvényen, 

d) kizárólag a Sportszervezet által kiválasztott sportfelszereléseket viseli – ettől csak a 

Sportszervezet írásbeli engedélye esetén lehet eltérni, 

e) a legmegfelelőbben karbantartja azokat a felszereléseket és eszközöket, amelyeket a 

Sportszervezet rábízott, s amelyek a Sportszervezet tulajdonában maradnak, 

f) megőrzi a Sportszervezet és tagjai jó hírnevét a szakmai és a magánéletben egyaránt, 

tartózkodik minden a Sportszervezet és tagjai hírnevének ártó kijelentéstől, 

g) megnyilvánulásaival, nyilatkozataival közreműködik a Sportszervezet pozitív 

arculatának kialakításában, ennek érdekében a Sportszervezet felkérésére – az ésszerű 

határok között – köteles ellátni marketing- és reklámfeladatokat, 

h) aláveti magát azoknak az orvosi vizsgálatoknak, kezeléseknek és gondozásoknak, 

amelyek erőnléti állapotát tartják fenn, vagy javítják azt, s amelyeket a Sportszervezet 

által arra kijelölt személyek előírnak azzal, hogy megvizsgáltathatja magát más orvossal 

is, sebészeti kezeléseknek vagy egyéb orvosi beavatkozásoknak csak abban az esetben 

van helyük, ha előzetesen az Amatőr Sportoló írásbeli hozzájárulását beszerezték, 

i) olyan életmódot folytat, amely sportemberhez méltóan példamutató, továbbá elősegíti az 

edzéseken és a mérkőzéseken ahhoz, hogy képességei szerint a legjobb teljesítményt 

nyújtsa, 

j) a csapatának – általa megismert – házrendjét és a sportszervezet egyéb szabályzatait 

betartja, 

k) a versenyengedély (játékengedély) iránti kérelmét – a sportszervezeten keresztül – a 

szerződés megkötését követően és az előírt időben benyújtja az illetékes Magyar 

Röplabda Szövetség (továbbiakban: MRSZ) vagy Területi (megyei, budapesti) szövetség 

részére. (Az igényléssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Sportszervezetnek kell 

elvégezni.), 

l) a Sportszervezet által meghatározottak szerint a Sportszervezetnek éves tagdíjat és havi 

hozzájárulást fizet, költségtérítéses programok esetén kifizeti a Sportszervezet által 

meghatározott részvételi díjat (pl. edzőtábor, külföldi utazás, egyéb rendezvények) 

m) nem használ ill. nem alkalmaz külön jogszabályban meghatározott tiltott 

teljesítményfokozó szereket, készítményeket ill. módszereket. Aláveti magát a 

doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak. 

 

III.  A  SPORTSZERVEZET  KÖTELEZETTSÉGEI 
 

4) A Sportszervezet kötelezi magát arra, hogy 

  

a) megszervezi és biztosítja az Amatőr Sportoló számára a jelen szerződés teljesítéséhez, az 

eredményes felkészüléséhez szükséges valamennyi szakmai, személyi, tárgyi (ennek 

keretében, a rendelkezésre álló források mértékéig, az Amatőr sportoló sportfelszerelését 

is) és pénzügyi feltételt, 

 

b) meghívás esetén az Amatőr Sportolót a nemzeti vagy amatőr válogatott rendelkezésére 

bocsátja, 

c) amennyiben a MRSZ rendelkezései azt megkívánják, az Amatőr Sportoló javára megköti 

az előírt biztosítási szerződést, nem zárva ki annak lehetőségét, hogy akár a 

Sportszervezet, akár az Amatőr Sportoló bármely más kategóriájú biztosítást is 

megkösse. 
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IV. A  SZERZŐDÉS  IDŐTARTAMA 

 
5) A jelen szerződést felek 2017. …………. – 2018. ……… …….-ig, határozott időre kötik. 

 

V. J U T T A T Á S O K 

 
6) Sportszervezet a Sportoló számára az alábbi technikai-, anyagi- és személyi feltételeket 

biztosítja: 

 

a) készség-, és képességfejlesztés rendszeresen tartott edzéseken; 

b) megfelelő színvonalú edzőterem és öltöző; 

c) részvétel biztosítása különböző szintű (pl.: helyi, körzeti, megyei, országos és 

nemzetközi) versenyeken, tornákon; 

d) szponzoráció mértékétől függően utazási és szállás költségek megtérítése; 

e) szponzoráció mértékétől függően sportfelszerelés biztosítása; 

f) magasabb szintű felkészülés elérése érdekében edzőtáborok szervezése; 

g) egyéb (szakmai és közösségi) programok szervezése; 

h) egyéni kérelem benyújtása esetén, személyre szóló – méltányossági alapon történő –

támogatás/szponzorálás nyújtása; 

i) tapasztalt, szakképzett szakosztályvezető és edzők; 

j) a szakosztály működésével kapcsolatos pénzügyi-, szervezési-, és adminisztrációs 

feladatokat végző személyek; 

 

VI.  A  SZERZŐDÉS  MEGSZŰNÉSE  ÉS  MEGSZÜNTETÉSE 
 

7) Jelen sportszerződés megszűnik a határozott idő lejártával. 

 

8) Jelen szerződés megszüntethető: 

a) közös megegyezéssel, 

b) a Sportszervezet jelen szerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. Köteles 

azonban helytállni az Amatőr Sportoló által már elvállalt kötelezettségekért, 

c) az Amatőr Sportoló bármikor felmondhatja jelen szerződést a Sportszervezet súlyos 

szerződésszegése esetén. 

 

9) Rendkívüli, azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a felek bármelyike a jelen 

szerződésben meghatározott alapvető kötelezettségeit súlyosan megszegi és annak felszólítás 

ellenére sem tesz eleget és ezt követően a szerződésszegés tényét az Igazolási és Átigazolási 

Szabályzat előírása alapján arra illetékes szerv megállapítja. 

 

      Szerződő felek között Súlyos szerződésszegésnek minősül: 

a) az Amatőr Sportoló részéről a jelen szerződés II/3. a), b), c), d) és h), i), j), k), l) és m) 

pontjának megsértése, 

b) a Sportszervezet részéről a jelen szerződés III/4. és V/6. a), b), c), d) és e) pontjának 

megsértése. 

10) Az Amatőr Sportoló sporttevékenység (edzés, versenyzés) gyakorlásától való eltiltása esetén 

– amennyiben az a négy hónapot meghaladja – a Sportszervezet jogosult a szerződés 

egyoldalúan megszűntetni a jogerős fegyelmi határozat kézhezvételétől számított 30 napon 

belül. 
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11) Amennyiben jogszabályi változás bármelyik szerződő felet erre feljogosítja, jogában áll 

jelen szerződést egyoldalúan megszüntetni. 

 

VII. VEGYES  ÉS  ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 

 
12) Az Amatőr Sportoló tudomásul veszi, hogy a sportszerződés érvényességének ideje alatt 

csak a sportszervezet hozzájárulásával igazolhat át másik sportszervezethez. A hozzájárulás 

megadását a sportszervezet nevelési költségtérítés megfizetéséhez köti, amelyet a fogadó 

sportszervezetnek kell megfizetnie. A nevelési költségtérítés egyénileg kerül kiszámításra. 

13) A Sportszervezet tudomásul veszi, hogy a sportszerződés érvényességének ideje alatt az 

Amatőr Sportoló átigazolásához, vagy ideiglenesen történő kölcsönadásához az Amatőr 

Sportoló hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadását azonban az Amatőr Sportoló 

térítés megfizetéséhez nem kötheti. 

14) Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a jelen sportszerződés érvényességi idejének lejárta után – 

amennyiben az kölcsönös megegyezés alapján nem kerül meghosszabbításra – az Amatőr 

Sportoló szabadon, nevelési költségtérítés megfizetése nélkül átigazolható. 

15) Az Amatőr Sportoló által a Sportszervezetnek okozott kár megtérítésére a Ptk-nak a 

kártérítésre vonatkozó általános szabályai az irányadóak. 

16) Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a Sportszervezet a jelen szerződés V. fejezetében 

meghatározott és igazolt juttatásokon kívül az Amatőr Sportolónak semmilyen juttatást nem 

adhat, az Amatőr Sportoló pedig nem fogadhat el. 

17) A felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdések tekintetében, illetve szerződésszegési 

eljárások sportjogi vonatkozásaiban alávetik magukat az MRSZ szabályzatnak. 

18) Amennyiben a felek között a jelen szerződéssel kapcsolatban vita merül fel, azt megkísérlik 

tárgyalás útján rendezni. Egyebekben a szerződésre a Polgári Törvénykönyv, a Sporttörvény, 

illetve az MRSZ, szabályzatainak rendelkezései az irányadók. 

 

A jelen szerződés – amely 3 példányban készült – a felek elolvasták és azt, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2017. év ………hó ……..nap 

 

 

 

  

Máté Imre  Sportoló 

HERCULES SE. 

elnök 

 
  

  Sportoló törvényes képviselője 
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