
AMATŐR SPORTOLÓI SZERZŐDÉS 

 

 

mely létrejött egyrészről * (székhely: *, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: *, adószám: *, 

képviseli: *), továbbiakban Sportszervezet 

 

másrészről * (születési hely, idő: *, anyja neve: *, lakcím: *, adóazonosító jel: *, TAJ szám: *, ), 

továbbiakban Sportoló 

 

együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek megállapodása értelmében Sportoló a Sportszervezet színeiben a jelen Szerződés 

alapján és annak keretei között jogosult sporttevékenységet kifejteni.  

 

2. Sportszervezet Sportolónak a következő szolgáltatásokat biztosítja a jelen Szerződés hatálya 

alatt: 

- szakmai fejlődés a rendszeres edzéseken, 

- részvétel az országos és nemzetközi versenyeken, 

- információk a korosztályos válogatottak működésével kapcsolatosan, 

- egyéb (szakmai és közösségi) programok szervezése, 

 

3. Sportszervezet Sportolónak a sporttevékenysége folytatásához a következő feltételeket 

biztosítja: 

- szakképzett edzők, 

- sporttevékenységvégzéséhez szükséges eszközök, 

 

4. A szakmai munkához szükséges anyagi feltételeket Sportszervezet biztosítja. 

 

5. Sportoló együttműködési kötelezettségeinek formája:  

- részt vesz a rendszeres edzésmunkában, 

- a versenyeken az őt felkészítő Sportszervezet színeiben szerepel, 

- költségtérítéses programok esetén kifizeti a Sportszervezet által meghatározott részvételi 

díjat (pl. nevezési díj, edzőtábor, külföldi utazás, egyéb rendezvények) 

- betartja a jogszabályokban foglalt kötelezettségeket, így különösen a Sporttv. 2. § (4) 

bekezdésében foglaltakat, miszerint: 

→ a tisztességes játék (fair play) elvei szerint készül fel 

és versenyezik: a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 

kormányrendeletet betartja, tartózkodik a tiltott szerek használatától, tiltott 

módszerek alkalmazásától, vagy más doppingvétséget, illetve büntetőjogi 

felelősséget megalapozó magatartástól; a fogadási csalástól és a verseny 

eredményét érintő tiltott eszközök és módszerek alkalmazásától, 



→ részt vesz a jogszabály és a Magyar Evezős Szövetség 

szabályzatában előírt sportegészségügyi ellenőrzéseken, 

→ betartja a sportága hazai és nemzetközi 

szabályzataiban foglaltakat, 

→ sporttevékenysége során maradéktalanul szem előtt 

tartja a Magyar Evezős Szövetség és a Sportszervezet érdekeit.  

 

6. Sportoló a sportszerződés érvényessége alatt csak Sportszervezet hozzájárulásával igazolható 

át másik sportszervezethez. Sportoló tudomásul veszi, hogy a Sportszervezet a hozzájárulás 

megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti; az átigazolás menetét, 

szabályszerűségét a Magyar Evezős Szövetség Nyilvántartási, igazolási és átigazolási 

szabályzata  határozza meg.  

 

7. Az átigazoláshoz való hozzájárulás megtagadható, ha   

- Sportolónak Sportszervezettel szemben fennálló tartozása van, 

- Sportoló a Sportszervezet tulajdonát képező tárgyi eszközöket nem adta vissza. 

 

8. Sportoló más sportszervezethez -ideiglenesen vagy véglegesen - csak előzetes írásbeli 

hozzájárulásával igazolható át, a hozzájárulás megadását azonban ellenérték fizetéséhez nem 

kötheti.  

 

9. Sportoló a sporttevékenységéért díjazásban nem részesülhet, azonban a Sporttv. 5. § (5) 

bekezdése értelmében nem minősül díjazásnak a felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítésére Felek megállapodása alapján igényt tarthat, 

illetve Sportszervezet döntése értelmében eredményességi elismerésre lehet jogosult. 

 

10. Fentiekben nem szabályozott esetekre a Ptk. Megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései 

(2013. évi V. törvény) és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény előírásai irányadóak. 

 

11. Ha a felek abban kölcsönösen megegyeznek, az átigazolás ügyében a fenti megállapodástól 

eltérő módon is el lehet járni. 

 

12. Szerződő felek a jelen sportszerződést legfeljebb adott naptári évre1 év határozott időre kötik 

meg. 

 

Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

KELTEZÉS 

 

 

 

   



Sportszervezet  Sportoló 

   

 

 

Alulírott NÉV  (születési hely, idő: *, anyja neve: *, lakcím: *), a 18. életévét be nem töltött 

Sportoló törvényes képviselőjeként kifejezetten hozzájárulok a jelen Szerződés megkötéséhez. 

 

KELTEZÉS 

 

   

Sportoló törvényes képviselője  Sportoló törvényes képviselője 

 

 

 

 


