Szerződésszám: ..............

AMATŐR SPORTOLÓI SZERZŐDÉS
amely létrejött a sportról
rendelkezéseinek megfelelően

szóló

2004.

évi

I.

törvény

(a

továbbiakban:

Sporttörvény)

egyrészről a BUDAPESTI FARKASOK KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET (székhelye:1136
Budapest, Tátra utca 6. Fsz. I/A, Bankszámlaszám:
képviselője: Kovács István elnök,
továbbiakban: Egyesület)
másrészről
Név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím:
E-mail/telefon:
személyi igazolvány száma:
mint az Egyesület Sportolója (a továbbiakban: Sportoló) között az alábbi feltételekkel:

I.
A Szerződés tárgya
1. Felek megállapodnak, hogy a Sportoló jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően egy
évig amerikai futball sportágban a sporttevékenységét amatőr szerződéses Sportolóként az
Egyesületnél folytatja.

II.
Nyilatkozat
2. A Sportoló tudomásul veszi, hogy az amerikai futball veszélyes sportág, mely a megfelelő
védőfelszerelések használata és hozzáértő felügyelet mellett is eredményezhet komoly
sérüléseket. A Sportoló kijelenti, hogy nincs tudomása olyan betegségéről, vagy sérüléséről,
amely a jelen szerződés tárgyát képező Sportolói feladatok ellátására alkalmatlanná tenné, vagy
tartósan, jelentősen akadályozná.
3. A Sportoló tudomásul veszi, hogy köteles az edzők és mérkőzésvezetők sérülések elkerülésére
vonatkozó utasításait betartani, a szándékos sérülésokozástól tartózkodni.
4. A Sportoló tudomásul veszi, hogy a Magyar Amerikai Football Szövetség (a továbbiakban:
Szövetség) a versenyengedély (rajtengedély) megszerzésének előfeltételéül előírhatja a Sportoló
sporttevékenységével összefüggő biztosítás meglétét. Sportoló kijelenti, tudomásul veszi az
Egyesület figyelmeztetését arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Szövetség biztosítás meglétét
nem írja elő, akkor is ajánlott a sporttevékenységre kiterjedő egyéni biztosítással rendelkeznie.
5. A Sportoló kijelenti, hogy a sporttevékenység során elszenvedett sérülései, esetleges
egészségkárosodása kapcsán lemond az Egyesülettel szembeni mindennemű kártérítési jogáról.
6. Sportoló kijelenti, hogy amerikai futball sportágban másik Egyesületnek nem tagja, illetve más
Egyesülettel vagy sportvállalkozással (beleértve a sportiskolát és utánpótlás neveléssel
foglalkozó alapítványt is) érvényes amatőr Sportolói szerződése, hivatásos Sportolói
munkaszerződése vagy a felsorolt szervezetekkel szemben fennálló tartozása nincs és nem áll
sporttevékenységtől eltiltó fegyelmi büntetés hatálya alatt.
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7. A Sportoló kijelenti, hogy jelen szerződés létrejöttével játékjogának használatát e szerződés
fennállásának időtartamára – figyelemmel a Sporttörvény 5.§ (7) bekezdésére és a 7. § (1) és
(2) bekezdésében foglaltakra – az Egyesületnek ingyenesen átengedi.
8. Sportoló a jelen szerződés aláírásával ingyenes hozzájárulását adja a csapat tagjaként végzett
sporttevékenységével kapcsolatos fénykép-, film-, videofelvétel-, lenyomat, autogram Egyesület
által való közzétételéhez, terjesztéséhez, kereskedelmi célú felhasználásához, e körben az
arculatához fűződő jogok hasznosításához a jelen szerződés időtartamára.

III.
A Sportoló kötelezettségei
9. A Sportoló köteles:
a) a Szövetség testületeinek határozatait és egyéb döntéseit betartani,
b) az Egyesület szabályzatait és az Egyesület testületi szerveinek határozatait betartani,
c) az edzéseken és mérkőzéseken legjobb tudása szerint részt venni, az edzők utasításait
betartani,
d) a Sporttörvény előírásait betartani, különösen
 a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
 doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott és a
nemzeti doppingellenes szervezet honlapján, hatóanyag szerinti alfabetikus rendben, a
hozzá tartozó magyarországi forgalomban levő gyógyszerek neveivel, magyar és angol
nyelven, valamint gyógyszernév szerinti alfabetikus rendben közzétett tiltott szerek
használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy más, doppingvétséget vagy
büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás kifejtésétől tartózkodni,
 a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő
befolyásolásától, a fogadási csalástól tartózkodni,
 a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők viselkedését a
sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából hátrányosan befolyásoló
viselkedéstől tartózkodni.
 sportorvosi alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi
ellenőrzés),
 az amerikai futball hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb
szabályzataiban foglaltakat betartani,
e) a sporttevékenysége során az Egyesület és a Szövetség érdekeit is figyelembe venni,
f) minden olyan magatartástól tartózkodni, amely az Egyesület jó hírét veszélyeztetné,
g) személyi adataiban történő változást 15 napon belül az Egyesület Elnökségének bejelenteni.
h) megtéríteni a jelen szerződéses jogviszony keretében Egyesületnek okozott kárt a Polgári
Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó szabályai szerint.
i) az Egyesület szponzori megállapodásait tiszteletben tartani, az érintett szponzorokról,
támogatókról, vagy azok termékeit érintő negatív megnyilvánulásoktól tartózkodni.
j) Ésszerű határidő belül tájékoztatni az Egyesületet bármely játékos közvetítővel kötött
szerződésről.

IV.
Sportolói hozzájárulás fizetése
10. Egyesület kijelenti, hogy amatőr sporttevékenységet végez, ezért az Egyesület működési
költségeihez a Sportolónak az Egyesület elnöksége által évente meghatározott mértékű – 12
havi részletben fizetendő - Sportolói hozzájárulást kell fizetnie. Sportoló kijelenti, hogy a
Sportolói hozzájárulás megfizetését vállalja, amelynek mértékét az Egyesület évente határozza
meg és arról haladéktalanul tájékoztatja a Sportolót.
11. A Sportolói hozzájárulást minden hónap 10. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára befizetni. A
Sportolói hozzájárulás hiánytalan befizetését vita esetén a Sportolónak kell igazolnia. A Sportoló
köteles az utalásról szóló igazolás, vagy a pénztárbefizetési igazolás másolatát igazolható módon
az Egyesületnek eljuttatni.
12. Ha a Sportoló amerikai futball sporttevékenység közben sérül meg (edzésen, mérkőzésen, egyéb
az Egyesület által szervezett rendezvényen) és sérülése gyógytartama 2 hónapot meghaladó,
akkor 2 hónap után felgyógyulásáig mentesül a Sportolói hozzájárulás megfizetése alól.
Amennyiben a sérülés nem amerikai futball sporttevékenység közben történt akkor a Sportoló a
teljes Sportolói hozzájárulást köteles megfizetni.
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13. A Sportoló köteles írásban tájékoztatni az Egyesületet, amennyiben bármilyen okból nem tudja
látogatni az edzéseket, illetve nem tudja folyamatosan megfizetni a Sportolói hozzájárulást.
14. A Sportolói hozzájárulás fizetésére vonatkozó részletes szabályokat az Egyesület Elnökségének
határozata tartalmazza.
15. Sportoló tudomásul veszi, hogy amennyiben Sportolói hozzájárulásának fizetésével 2 havi
késedelembe esik, az Egyesület Elnöksége jogosult játékjogát a tartozás megfizetéséig elnökségi
határozatban meghatározott módon korlátozni. (mérkőzésre nevezés letiltása, edzéslátogatástól
eltiltás stb.)

V.
Az Egyesület kötelezettségei
16. Az Egyesület lehetőségei szerint biztosítja a Sportoló számára mindazokat a személyi és tárgyi
feltételeket, amelyek a Sportoló eredményes sporttevékenységének kifejtéséhez és
fejlesztéséhez szükségesek, így különösen:
a) edzőt, edzőpályát és rendszeres edzéslehetőséget,
b) Magyarországon és külföldön megrendezendő barátságos és bemutató mérkőzéseken való
részvételt,
c) versenyengedély alapján nevezést a hazai és nemzetközi mérkőzésekre,
d) versenykörülményeket a hazai rendezésű mérkőzéseken és utazást az idegenbeli
mérkőzésekre.
17. Az Egyesület kijelenti, hogy az által nevezett csapatok összeállításának joga az edzőket illeti,
akik a rendelkezésre álló Sportolók tehetsége, felkészültsége és formája alapján jelölik ki a
csapatokat. Sportoló kijelenti, hogy az edzők jelen pontban megjelölt jogát tiszteletben tartja.
18. A Sportoló sporttevékenységért díjazásra nem jogosult.
19. Ha a Szövetség szabályzata másként nem rendelkezik, nem minősül díjazásnak, ezért a
Sporttörvény alapján és az Egyesület lehetőségei szerint adható juttatások:
a) felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az
ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás,
b) a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés,
érem, ajándéktárgy stb.).

VI.
A Szerződés megszűnése
20. Jelen szerződést bármely fél jogosult írásban azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél
szerződésben vállalt kötelezettségeinek vétkesen (szándékosan vagy gondatlanul) nem tesz
eleget. A szerződés írásban közös megegyezéssel is megszüntethető. Ha a köztartozás fennállása
miatt vagy más okból a sportszervezet nem indulhat a versenyrendszerben (bajnokságban),
vagy abból utóbb kizárják, ez az Egyesület súlyos szerződésszegésének minősül, és ezért a
szerződéses jogviszonyt a Sportoló azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti. A
felmondás után a Sportoló - függetlenül az esetleges átigazolási időszaktól - azonnal
igazolhatóvá válik.
21. A Sportolói szerződés az alábbi esetekben automatikusan megszűnik:
a) az Egyesület megszűnésével,
b) a Sportoló halálával.
c) határozott idő, de legfeljebb egy év elteltével
22. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben meghatározott időtartam lejártát követően
újra tárgyalnak a szerződéskötés lehetőségéről, a Sportoló pedig vállalja, hogy az Egyesületnek
elsőbbséget biztosít más sportszervezetekkel szemben az újabb szerződéskötésre.

VII.
Átigazolás
23. A Sportoló átigazolási kérelmet nyújthat be az Egyesület Elnökéhez. A Sportoló tudomásul veszi,
hogy a szerződés időtartama alatt csak az Egyesület Elnöke előzetes hozzájárulásával igazolható
át ideiglenesen vagy véglegesen más sportszervezethez (beleértve a sportiskolát és az
utánpótlás nevelést végző alapítványt is.)
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24. Az Egyesület Elnöke nem járul hozzá az átigazoláshoz, ha a Sportolónak az Egyesülettel
szemben Sportolói hozzájárulás tartozása van és/vagy az átvevő sportszervezet a Szövetség
szabályzatában, ennek hiányában az Egyesület határozatában megállapított költségtérítést nem
fizeti meg. Vita esetén a Sportolónak kell bizonyítania, hogy a Sportolói hozzájárulást
hiánytalanul megfizette az Egyesület bankszámlájára.

VIII.
Adatkezelés
25. A Sportoló hozzájárul, hogy az Egyesület személyes adatait a Sporttörvény rendelkezései és a
Szövetség előírásai és szabályzatai, valamint egyéb vonatkozó jogszabályi előírások alapján
kezelje, azokat szövetségi és egyéb hivatalos adatszolgáltatás során a Szövetségnek, illetve
más, jogszabályban megjelölt szerveknek átadja. Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást
a Sportoló az Egyesület honlapján található adatkezelési tájékoztatóban részletesen
megismerheti.
26. Az Egyesület kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok által megkövetelt és a szerződéses
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokon túl a Sportoló más személyes adatát nem
kezeli.

IX.
Egyéb rendelkezések
27. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Sporttörvény, a Polgári Törvénykönyv, az
Egyesület Alapszabálya és egyéb szabályzatai, határozatai, továbbá a Szövetség sportágra
vonatkozó szabályzatai, rendelkezései irányadók.
28. A jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitákat felek elsődlegesen egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni, kizárólag ennek eredménytelensége esetén fordulnak a jogvita
eldöntésére jogosult szervhez.
Jelen szerződés egymással mindenben megegyező három (3) példányban készült, melyet, felek
elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 201 . ................ hó ..... . nap

..........................................................

.....................................................

KOVÁCS ISTVÁN
BUDAPESTI FARKASOK KSE
ELNÖKE
PH.

SPORTOLÓ
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