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AMATŐR SPORTOLÓI SZERZŐDÉS  
 
 
Amely létrejött a BUDAKALÁSZI SPORT CLUB (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei 
út 1-3.) képviseletében Lakatos Zoltán elnök, a továbbiakban: Sportegyesület) 
és 
...................................... (születési helye: ......................................., ideje: ...............................  
anyja neve: .................................................., a továbbiakban: sportoló) mint a Sportegyesület 
tagja között az alábbi feltételekkel: 
 

I. 

A Szerződés tárgya 
 

1. Felek megállapítják, hogy a sportoló jelenleg a Sportegyesület tagja, igazolt 
sportolója. 

2. Felek megállapodnak, hogy a sportoló 2020.05.01. napjától 2021. 05.31. napjáig 
kézilabda sportágban sporttevékenységét amatőr szerződéses sportolóként a 
Sportegyesületnél folytatja. 

 
II. 

A sportoló kötelezettségei 
 
1. A sportoló kötelezi magát arra, hogy a kézilabda sportra vonatkozó általános 

szabályokat és a Sportegyesület Alapszabályát betartja. A sportoló köteles a 
Sportegyesület elnökének, valamint a kézilabda szakosztály vezetőjének 
rendelkezéseit, utasításait követni, sporttevékenységével összefüggésben az edző 
utasításait mindenkor teljesíteni. 

2. A sportoló köteles a sportról szóló 2000. évi CXLV. Törvény (a továbbiakban: 
Sporttörvény) 1. § és 2. §-ának előírásait betartani, azaz 
a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, 
b) sportorvosi vizsgálatokon részt venni 
c) a kézilabda sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatát és egyéb 

szabályzatait betartani 
d) sporttevékenysége során a Sportegyesület érdekeit figyelembe venni. 

3. A sportoló a Sporttörvény 12. § (3) bekezdése alapján az alábbi pénzeszközökkel 
köteles hozzájárulni sporttevékenysége gyakorlásához: 
a) sportegyesületi tagdíj; mértéke: amatőr szerződés hiányában 12.000,- 

Ft/hó,  
                                                    amatőr szerződés megléte esetén 8.000,- Ft/hó  

b) egyesületi melegítő, mezek kaució (mely a felszerelések leadásakor visszajár) 
c) megrendezésre kerülő edzőtábor költségeihez 50%-os hozzájárulás. 

4. A sportoló a sporttörvény 4. § (3) bekezdése alapján köteles megtéríteni a jelen 
szerződéses jogviszony keretében a sportszervezetnek okozott kárt a Polgári 
Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerint. 
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III. 

A Sportegyesület kötelezettségei 
 
1. A sportoló sporttevékenységért díjazásra nem jogosult, a sportegyesület azonban a 

Sporttörvény 4. § (2) bekezdése alapján a sportoló részére az alábbiakat biztosítja: 
a) a Sportegyesület lehetőségei szerint biztosítja a sportoló számára mindazokat a 

személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a sportoló eredményes 
sporttevékenységének kifejtéséhez és fejlesztéséhez szükségesek, így: 

 aa) pl. a Sportegyesület edzőt, edzéslehetőséget biztosít a sportoló számára, 
 ab) a sportegyesület biztosítja az edzésekre, edzőtáborokra és versenyekre a 

sportszereket és a mezeket 
ac) általános sportolói biztosítást 

b) kifizeti a sportoló versenyengedélyét és az egyesület számára fontos versenyek  
nevezési díjait. 

 
IV. 

A Szerződés megszűnése, átigazolás 
 
1. A sportoló tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt csak a Sportegyesület 

hozzájárulásával igazolható át, mely hozzájárulás megadását a sportegyesület 
nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti. 
 

V.  

Egyéb rendelkezések 
 
1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Sportegyesület alapszabálya, 

egyéb szabályzatai, továbbá a kézilabda sportágra vonatkozó szabályok, a Magyar 
Kézilabda Szövetség szabályzatai, mindezek hiányában a Sporttörvény és a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 

 
Jelen szerződést felek elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Budakalász, 2020 05. 01  
 
 
 
………………………………….    ………………………………… 
 Sportegyesület       Sportoló 
 
      
    ………………………………… 
    a sportoló törvényes képviselője  
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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 
Jelen nyilatkozatom útján kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Budakalászi Sport 

Club (2011 Budakalász Szentendrei ut 1-3) (a továbbiakban: BSC 1995), mint 

adatkezelő személyes adataimat, a játékos statisztikáimat, valamint a sportorvosi 

engedélyre vonatkozó különleges adataimat, egészségügyi állapotomat megismerje, és 

azokat kezelje. Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy az MKSZ a megadott személyes 

és különleges adataimat a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, és az MKSZ 

szabályzataiban meghatározott jogszerű keretek között, az ott meghatározott 

feladatainak ellátása céljából megismerje és kezelje. 

 

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az BSC 1995 a következő adatokat az általa 

üzemeltetett www.budaisportclub.hu weboldalon nyilvánosságra hozza: 

 

- név 

- cím 

- elérhetőségek 

- fénykép 

- játékengedély 

- játékos statisztika 

 

Kijelentem, hogy az BSC 1995 Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, 

továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. 

 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű 

kinyilvánítása annak, hogy az BSC 1995 által fentiek szerint végzett adatkezeléshez 

hozzájárulásomat megadom. 

 

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz 

történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és 

tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez 

azonban nem érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

 
 
Kelt: …………. 2020. év.……… hó ……… nap 
 
 
 
 
…………………………………………   …………………………………………  
 
Törvényes képviselő(k) aláírása     Sportoló aláírása 
(18 év alatti sportoló esetén) 
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