AMATŐR SPORTOLÓI SZERZŐDÉS
Amely létrejött a Tápiószecső Football Club és Szabadidő Sportegyesület (székhely:
2251 Tápiószecső, Sági út Sportpálya, Képviseli: Husza György elnök, a továbbiakban:
Sportegyesület) és
név: ……………………………………………………………………………………………………...
születési helye: ………………………………………...…. ideje:……………………………………
anyja neve: ……………………………………………………………………………………………..
lakcíme: …………………………………………………………………………………………………
kiskorú esetén törvényes képviselője:……………………………………………………………….
a továbbiakban: sportoló) mint a Tápiószecső FC és Szabadidő SE tagja között az alábbi
feltételekkel:
I.
A Szerződés tárgya
1. Felek megállapítják, hogy a sportoló jelenleg a Sportegyesület tagja, igazolt sportolója.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a sportoló 2011. január 1. napjától 2012. december
31. napjáig a labdarúgó sportágban, sporttevékenységét amatőr szerződéses
sportolóként a Sportegyesületnél folytatja.
II.
A sportoló kötelezettségei
1. A sportoló kötelezi magát arra, hogy a labdarúgás sportra vonatkozó általános
szabályokat és a Sportegyesület Alapszabályát betartja.
2. A sportoló köteles a sportról szóló 2004. évi I. Törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 2.
§ és 4. §-ának előírásait betartani, azaz
a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
b) a sportág jellegének megfelelő – külön jogszabályban meghatározott - sportorvosi
alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés),
c) a labdarúgó sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatát és egyéb
szabályzatait betartani
d) sporttevékenysége során a Sportegyesület érdekeit figyelembe venni,
e) a dopping-tilalom előírásait betartani, az előírt dopping-vizsgálatokon és
sportegészségügyi ellenőrzéseken részt venni.
3. A sportoló az Alapszabályban rögzített sportegyesületi tagdíj befizetésével köteles
hozzájárulni sporttevékenysége gyakorlásához. Hiányos tagdíjfizetés esetén a
Sportegyesület korlátozhatja, adott esetben megtagadhatja a sportoló átigazolási
kérelmét.
4. Amennyiben a sportoló versenyengedélyre tart igényt, úgy annak díját köteles megfizetni.
5. A sportoló köteles megtéríteni a jelen szerződéses jogviszony keretében a
sportszervezetnek okozott kárt a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó általános
szabályai szerint.
6. A sportoló csak a Sportegyesület előzetes engedélyével, írásbeli kikérő megléte esetén
vehet részt kiválasztón, próbajátékon, korosztályos megyei válogatón és válogatott
mérkőzésen.
7. A sportoló (kiskorú esetén annak törvényes képviselője) köteles a Tápiószecső FC
vezetősége által jóváhagyott „Házirend” és „Egyesületi Etikai Kódex” kötelmeit elfogadni
és magára nézve kötelező érvényűnek tekinteni. (A dokumentumok az egyesület
honlapjáról letölthetőek.)
8. A Tápiószecső FC, valamint a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Felcsút (a
továbbiakban PFLA) közötti partneri megállapodás értelmében a sportoló (kiskorú esetén
annak törvényes képviselője) tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PFLA elsődlegesen
jogosult egyesületünkből játékos kiválasztásra, felmérésre, tesztelésre valamint játékos
átigazolására. A sportoló továbbá tudomásul veszi, hogy átigazolásnál a PFLA által
ajánlott sportolási lehetőség elsőbbséget élvez.

III.
A Sportegyesület kötelezettségei
1. A sportoló sporttevékenységért díjazásra nem jogosult, a sportegyesület azonban a
Sporttörvény 2. § (1)- (2) bekezdése alapján a sportoló részére az alábbiakat biztosítja:
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) Sportegyesület edzőt, edzéslehetőséget biztosít a sportoló számára,
ab) a sportegyesület biztosítja az edzésekre, edzőtáborokra és versenyekre a
sportszereket, bajnoki mérkőzésre a sportfelszerelést (mez, nadrág, sportszár)
b) kifizeti a sportoló korosztályára vonatkozó bajnoki versenyének nevezési díjait.
c) A mérkőzésekre és tornákra az utazást megszervezi.
2. A Sportegyesület általános érvénnyel hozzájárul, hogy a sportoló a válogatott keret tagja
legyen.
IV.
A Szerződés megszűnése, átigazolás
1. Jelen szerződést bármely fél jogosult felbontani, ha a másik fél szerződésben vállalt
kötelezettségeinek nem tesz eleget. A szerződés közös megegyezéssel is
megszüntethető.
2. A sportoló tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés időtartama alatt csak a
Sportegyesület előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át másik sportszervezethez.
3. A jelen szerződés időtartama alatt a sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával
igazolható át – ideiglenesen vagy véglegesen – más sportszervezethez. A sportoló a
hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti.
4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben meghatározott időtartam lejártát
követően újra tárgyalnak a szerződéskötés lehetőségéről, a sportoló pedig vállalja, hogy
a sportegyesületnek elsőbbséget biztosít más sportegyesületekkel szemben az újabb
szerződéskötésre.
V.
Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Sportegyesület alapszabálya,
egyéb szabályzatai, továbbá a labdarúgó sportágra vonatkozó szabályok, a Magyar
Labdarúgó Szövetség szabályzatai, mindezek hiányában a Sporttörvény és a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
2. A jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitákat felek elsődlegesen
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, kizárólag ennek eredménytelensége esetén
fordulnak bírósághoz.
Jelen szerződést a felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Ezen szerződés készült 4 példányban.
Tápiószecső, 2011. …………….hó ………. nap
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a sportoló törvényes képviselője

