
AMATŐR SPORTSZERZŐDÉS 

szerződés azonosító:……….. 

 

amely létrejött egyrészről a Esztergomi Vitézek RAFC (Esztergom, Kossuth L. 

u.65.) székhelyű, a Tatabányai Törvényszék 11-02-0000537 sorszám alatt 

nyilvántartott Sportegyesület/Sportvállalkozás, mint megbízó (a továbbiakban: 

Megbízó), másrészről 

Sportoló neve:   ______________________________________   

 

születési hely, idő:   ______________________________________  

 

(_________________ szig.), TAJ száma: ______________,  

 

adóazonosító jele:   

 

anyja neve: ________________, lakcíme: __________________________, 

 

telefonszám:__________________e-mail cím: _____________________ 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között, alulírott napon és helyen, az 

alábbi feltételek szerint. 

 

Sportág megjelölése: ___________________ 

 

1) Felek megállapodása értelmében Sportoló a Sportszervezet színeiben a 

jelen Szerződés alapján és annak keretei között jogosult 

sporttevékenységet végezni. 

2) Megbízott jelen szerződés aláírásával az 1) pontban foglalt és a 

későbbiekben részletesen kifejtett megbízást elfogadja. 

3) Megbízott elsődlegesen arra vállal kötelezettséget, hogy 

sporttevékenysége keretében a jelen szerződés által előírt számú 

edzéseken részt vesz, a Megbízó bajnoki-, kupa-, nemzetközi- és 

edzőmérkőzésein szerepel, továbbá megjelenik mindazon, a közösségi, 

vagy egyéni összejövetelen, rendezvényen vagy eseményen, amelyet 

számára Megbízó előír. 

4) Megbízott köteles jelen szerződés teljesítése során Megbízó utasításai 

szerint eljárni. 

5) Megbízó részéről utasítási joggal a Megbízó nevében a mindenkori elnök 

– vagy helyettese -, továbbá a mindenkori vezető edző és edző 

rendelkezik. 

6) Felek egybehangzóan jelentik ki, hogy Megbízott jelen megbízási 

szerződés szerinti kötelezettségét személyesen köteles ellátni, 

képviseletnek és közreműködőnek igénybevétele kizárt. 



7) Megbízott jelen szerződés szerinti sporttevékenységét és egyéb 

kötelezettségeit a Magyar Köztársaság területén belül és azon kívül 

egyaránt köteles teljesíteni, Megbízó ez irányú utasításai szerint. 

8) Sportoló együttműködési kötelezettségeinek formája: 

a. részt vesz a rendszeres edzésmunkában (ajánlott minimum 3 edzés/hét) – 

más sportszervezet sportfoglalkozásain nem vehet részt, csak ha arra 

engedélyt kapott Megbízótól, 

b. részt vesz a rendszeres versenyeztetésben és tudásának legjavát nyújtja 

c. a versenyeken az őt felkészítő Sportszervezet színeiben szerepel, 

d. költségtérítéses programok esetén kifizeti a Sportszervezet által 

meghatározott részvételi díjat (pl. nevezési díj, edzőtábor, külföldi utazás, 

egyéb rendezvények) 

e. Magyar Válogatott meghívó (írásbeli értesítés) esetén méltóképp 

viselkedik és becsületes munkát végez 

9)  Megbízó köteles Megbízott részére a megbízás teljesítéséhez szükséges 

valamennyi feltételt megteremteni. Ennek megfelelően: 

a. szakképzett edzőt/edzői stábot alkalmaz 

b. gondoskodik Megbízott részére a célnak és a jó ízlésnek megfelelő 

sportruházat ellátásáról; 

c. saját költségen biztosítja a nem hazai mérkőzésekre és egyéb programokra 

való biztonságos és kényelmes eljutást – legtöbbször saját személyszállító 

járművel. 

d. A mérkőzésekhez kapcsolódóan étkezést biztosít – előre egyeztetett 

módon. 

e. A felkészüléshez biztosítja az sportoláshoz szükséges sportpályát, öltözőt, 

és kondicionáló termet. 

10) Megbízott jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a vonatkozó 

jogszabályok szerint kiadható amatőr versenyengedély birtokában láthatja 

el. A versenyengedélyt a Megbízott, mint Megbízóval szerződéses 

jogviszonyban álló személy kaphatja meg és a versenyengedély iránti 

kérelmet kizárólag Megbízón keresztül nyújthatja be a Magyar Kézilabda 

Szövetséghez/Magyar Rögbi Szövetséghez. 

A megbízott kötelessége a 2022/23-as bajnoki szezonban a Megbízó által 

meghatározott korosztály/korosztályokban versenyezni.  

Megjelölt korosztályok: _______________ 

11)  Megbízott csak és kizárólag Megbízó előzetes és írásbeli hozzájárulásával 

igazolható át másik sportszervezethez. A hozzájárulás megadását 

Megbízó jogosult nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötni. A nevelési 

költségtérítés mértékét a Magyar Kézilabda Szövetség határozza meg / 

Rögbi sportágban e szerződés mellékletét képező EVRAFC utánpótlás 

nevelési költségtérítésre vonatkozó díjtáblázata jelenti, ennek hiányában 

pedig a sportszervezetek közötti megállapodáson alapul. 



12)  Felek jelen szerződést 202…. ………………. hó …... napjáig kötik, úgy 

azonban, hogy jelen szerződés hatálybalépésének a napja jelen szerződés 

keltezésével megegyezik. 

13)  Felek megállapodnak abban is, hogy ezen szerződés a felek egyező 

akaratából kifolyólag a szerződés lejárta előtt további egy évvel 

meghosszabbítható. 

14)  Jelen szerződés megszűnik 

a. a határozott idő lejártával (364 nap), kivéve, ha a felek a szerződés 

meghosszabbítása mellett döntenek; 

b. ha Megbízott a Megbízó hozzájárulásával más sportszervezethez átigazol; 

c. Megbízó jogutód nélküli megszűnésével; 

d. ha a Magyar Kézilabda Szövetség/Magyar Rögbi Szövetség az adott 

bajnoki osztályból Megbízót kizárja; 

e. felek közös megegyezésével; 

15)  Felek a rendes felmondás jogát korlátozzák, ugyanis Megbízott a 

szerződést rendes felmondással csak azzal egyidejűleg szüntetheti meg, 

hogy a felek által, illetőleg Megbízó és a Megbízottat átvevő 

sportszervezet által kialkudott és közösen meghatározott nevelési 

költségtérítés Megbízónak megfizeti, megegyezés hiányában pedig az 

MKSZ által meghatározott nevelési költségtérítési összeg kerül 

egyidejűleg kifizetésre/ Rögbi esetén pedig e szerződés mellékletét 

képező EVRAFC utánpótlás nevelési költségtérítésre vonatkozó 

díjtáblázata jelenti. Felek a megbízási jogviszony első 2022. évében a 

rendes felmondás jogát nem gyakorolhatják. 

16)  Rendkívüli, azonnali hatályú felmondásra bármelyik fél részéről akkor 

kerülhet sor, ha a másik fél jelen szerződésből, a köztük jelen 

szerződésben foglalt sporttevékenységgel kapcsolatosan esetlegesen 

létrejött egyéb szerződésből, vagy a vonatkozó jogszabályokból fakadó 

lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal 

megszegi. A szerződés azonnali hatállyal való megszüntetése azonban 

nem érinti feleknek azt a jogát, hogy esetleges kárigényüket a Magyar 

Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV Törvény 

szerint érvényesítsék. 

17)  Szerződő felek jelen sportszerződésben nem szabályozott kérdésekre 

nézve a Sportról szóló mindenkor hatályos Törvény vonatkozó 

rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV Törvénynek a kötelmi jog általános 

szabályaira és a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit, a Sporttörvény 

felhatalmazása alapján kibocsátott egyéb vonatkozó jogszabályokat, 

továbbá az IHF, EHF és Magyar Kézilabda Szövetség / World Rugby, 

Rugby Europe, Magyar Rögbi Szövetség hazai és nemzetközi 

szabályzataiban foglaltakat tekintik irányadónak. 

 



Ezt a szerződést, szerződő felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben 

megegyezőt, helyben hagyólag aláírták. 

 

 

Esztergom, 202…., év …………… hó ……. napján 

 

 

 

mint Megbízó       mint Megbízott 

 

 

 

 

szülő aláírása  


