
Csepel DSE 
Átigazolási Szabályzat 
 
 
Az Egyesületi Átigazolási Szabályzat a Csepel DSE elnöksége által megalkotott belső egyesületi jogi norma. Az Átigazolási 
Szabályzat harmonizál a mindenkori amatőr sportszolgáltatási szerződés tartalmával, illetve kiegészíti azt. 
 
Az Átigazolási Szabályzat hatályba lépésének ideje: 2019.10.20. 
 
Személyi hatálya kiterjed: 

 a Csepel DSE sportolóira (továbbiakban: Sportoló) 
 
Időbeli hatálya kiterjed: 

 a sportoló, ill. törvényes képviselője által aláírt, érvényes amatőr sportszolgáltatási szerződés időtartamára 
 
Az átigazolási szabályzatban meghatározott előírások 
 

1. Egyesület által pénzbeli támogatásban részesített sportolók esetében 

Érvényes amatőr sportszerződéssel rendelkező sportolóink esetében, más egyesületbe történő átigazolás feltétele az amatőr 

sportszerződés Sportoló általi rendes felmondása. Az amatőr sportszerződés 5. pontja értelmében, ebben az esetben 

költségtérítés keretében az Egyesület elszámolja a Sportolónak nyújtott támogatásokat, a képzés és versenyeztetés költségeit, 

mely összeget Sportolónak meg kell térítenie. 

 Az előzőek alapján, az amatőr sportszerződés lejárta előtti rendes felmondás esetében Egyesület által elszámolni kívánt tételek 

a következők: 

 az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó, mindenkori sportszolgáltatási 

díj (8 000 Ft/hó) összege 

  az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó edzőtábor részvételi díjából 

(50 000 Ft), a sportoló által befizetett támogatáson felüli összeg 

 az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó tornák részvételi díjából, a 

sportoló által befizetett támogatáson felüli összeg 

 az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó felszerelés vásárlás díjából, a 

sportoló által befizetett támogatáson felüli összeg 

 az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó, Egyesület által Sportoló részére 

nyújtott pénzbeli támogatás  

 

2. Egyesület által pénzbeli támogatásban nem részesített sportolók esetében, a 11. életévüket még be nem töltött 

sportolók, az un. szivacskézilabda korosztály kivételével 

Érvényes amatőr sportszerződéssel rendelkező sportolóink esetében, más egyesületbe történő átigazolás feltétele az amatőr 

sportszerződés Sportoló általi rendes felmondása. Az amatőr sportszerződés 5. pontja értelmében, ebben az esetben 

költségtérítés keretében az Egyesület elszámolja a Sportolónak nyújtott támogatásokat, a képzés és versenyeztetés költségeit, 

mely összeget Sportolónak meg kell térítenie. 

 Az előzőek alapján, az amatőr sportszerződés lejárta előtti rendes felmondás esetében Egyesület által elszámolni kívánt tételek 

a következők: 

 az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó, mindenkori sportszolgáltatási 

díj (8 000 Ft/hó) összege 

  az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó edzőtábor részvételi díjából 

(50 000 Ft), a sportoló által befizetett támogatáson felüli összeg 

 az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó tornák részvételi díjából, a 

sportoló által befizetett támogatáson felüli összeg 

 az amatőr sportszerződés hatályba lépése és a felmondás közötti időszakra vonatkozó felszerelés vásárlás díjából, a 

sportoló által befizetett támogatáson felüli összeg 

 

 



3. a 11. életévüket még be nem töltött sportolók, az un. szivacskézilabda korosztály esetében 

Egyesület a 11. életévüket még be nem töltött sportolók, az un. szivacskézilabda korosztály esetében, az amatőr sportszerződés 

felmondását nem köti feltételhez, az egyoldalúan bármikor felbontható 

  

 

A Csepel DSE elnöksége 2019.10.20. napján a Csepel DSE Átigazolási Szabályzatát elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


