
 AMATŐR SPORTSZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
 
Név:      Csepel DSE  
Nyilvántartási szám:    Fővárosi Bíróságon 14184. sorszám alatt nyilvántartva 
Székhely:     1213 Budapest, Révész út 5/B 
Képviseli:     Kalmár Zsolt, Kuncz Tamás  
Közhasznúsági fokozat:    közhasznú szervezet 
Adószám:    18151187-2-43 
Bankszámlaszám:    K & H Bank, 10400195-50526580-69561008   
 
(a továbbiakban: Egyesület), másrészről 
 
Név:     ……………………………………………………………………   
Anyja leánykori neve:   …………………………………………………………………… 
Születési helye:    …………………………………………………………………… 
Születési ideje:    …………………………………………………………………… 
Lakhelye:     …………………………………………………………………… 
Törvényes képviselő neve:   …………………………………………………………………… 
Törvényes képviselő e-mail címe:  …………………………………………………………………… 
Törvényes képviselő telefonszáma:  …………………………………………………………………… 
  
(a továbbiakban: Sportoló) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. 
 
1. Sportoló kijelenti, hogy a 2004. évi I. Törvény 5. §. alapján, az Egyesület keretein belül kézilabda sportágban jelen amatőr 

sportszerződésben foglaltak szerint, sporttevékenységet kíván folytatni. 
2. Egyesület biztosítja Sportoló számára a sportolás személyi, tárgyi feltételeit, Sportoló pedig díjfizetés ellenében igénybe veszi Egyesület 

ezen szolgáltatásait.  
Egyesület köteles Sportoló részére a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételt megteremteni. Ennek megfelelően  
2.1. biztosítja a technikai és fizikális fejlődéshez szükséges edzésmenetet, megfelelő helyszínen, megfelelő gyakorisággal és megfelelő 

szakemberek irányításával; 
2.2. biztosítja a tulajdonában, vagy bármilyen címen használatában álló sportlétesítmények, továbbá az ott fellelhető sporteszközök és 

sportfelszerelések használatát. 
3. Egyesület jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséért, Sportoló minden hónap 15. napjáig sportszolgáltatási díjat köteles 

fizetni Egyesület részére, melynek mértéke 8.000,- Ft/hó, azaz nyolcezer Ft/hó. 30 napot meghaladó folyamatos, igazolt hiányzás esetén, 
30 naponként 1 havi sportszolgáltatási díj megfizetésétől Egyesület eltekint. Egyesület aktuális fizetési kedvezményeiről az egyesületi 
honlapon nyújt tájékoztatást Sportoló részére.  

4. Sportoló csak és kizárólag Egyesület előzetes és írásbeli hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez.  
5. Felek jelen szerződést 1 éves határozott időre kötik. Jelen szerződés hatálybalépésének napja 2019. augusztus 1., ill. 2019. augusztus 1-ét 

követő aláírás esetén jelen szerződés keltezésével megegyezik. Ha a jelen szerződés a Sportoló átigazolása miatt szűnik meg, úgy Egyesület 
a 2004. évi I. tv. 7.§ szerinti az MKSZ és az Egyesület szabályzatában meghatározott költségtérítést követelhet az átvevő sportszervezettől. 
Ha a jelen szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a Sportoló felelős (7.3., 7.4., 7.5. pontok), Sportoló köteles a Költségtérítést az 
Egyesületnek megtéríteni. Sportoló már most tudomásul veszi, hogy a Költségtérítés keretében az Egyesület elszámolja a Sportolónak 
nyújtott támogatásokat, a képzés és versenyeztetés költségeit az Egyesület szabályzatában foglaltak szerint.  

6. Sportoló hozzájárul ahhoz, hogy az egyesületi eseményeken a róla készült fotók vagy videó felvételek az Egyesület honlapján 
megjelenhessenek. 

7. Jelen szerződés megszűnik 
7.1. a határozott idő lejártával,  
7.2. sportoló azonnali hatályú felmondásával, ha az Egyesület a Sportoló képzésének, nevelésének feltételeit (2. pont) nem biztosítja, 
7.3. Az egyesület azonnali hatályú felmondásával, a sportszolgáltatási díj befizetésének 2 hónapon túli elmaradása esetén, amennyiben a 
sportoló a felszólítást követően sem egyenlíti ki a tartozását, 
7.4. A sportoló rendes felmondásával 
7.5. az egyesület azonnali hatályú felmondásával 2004. évi I. Törvényben, a sportolóra vonatkozó magatartási kódex megsértése, vagy a 

Sportoló szerződésszegése esetén.  
8. Szerződő felek jelen sportszerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Sportról szóló 2004. évi I. Törvény vonatkozó rendelkezéseit, 

valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 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 hazai és nemzetközi szabályzataiban foglaltakat tekintik irányadónak. 

9. Jelen szerződés aláírásával felek az egymással ezt megelőzően kötött amatőr sportszerződést semmisnek tekintik. 
10. Ezt a szerződést, szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
Budapest, ………… év …………………….. hó ……. napján 
 
 
 
 Egyesület      Sportoló     Sportoló törvényes képviselője 



 
Házirend megismerési nyilatkozat 

 
A 2016.05.01. napján hatályba lépő Csepel DSE Házirendjében foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a Csepel 
DSE-hez kapcsolódó tevékenységem során köteles vagyok betartani. 
 
 
 
Budapest, ………… év …………………….. hó ……. napján 

             
 
 

Sportoló   Sportoló törvényes képviselője                                                  
 
 
 
 
 

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat 
 
Sportoló illetőleg képviseletében a sportoló törvényes képviselője tudomásul veszi és a jelen szerződés aláírásával hozzájáru l ahhoz, hogy a 
sportoló és törvényes képviselője jelen szerződésben megadott adatait a Csepel DSE az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE szerint, valamint a 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerint a sportszerződés megkötése, teljesítése és a szerződésből folyó igények 
kezelése érdekében kezelje. Az adatkezelés kizárólag a jelen szerződésben megadott adatokra vonatkozik, e szerződésben meg nem adott 
adatokat a Csepel DSE nem kezel, így nem kezel különleges személyes adatokat sem. A Csepel DSE kezeli a sportoló sportoláshoz szükséges 
sportorvosi alkalmasságára vonatkozó adatokat is, de nem kezeli az ehhez elvégzett orvosi vizsgálatokon keletkezett egészségügyi adatokat. A 
Sportoló adatait jogszabályi és szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében a Csepel DSE a Magyar Kézilabda Szövetségnek átengedheti. 
A Csepel DSE ezen kívül az adatokat harmadik személyek részére sem sporttevékenység, sem marketing célú sem bármely egyéb felhasználás 
céljából nem teszi hozzáférhetővé és nem adja át. Az adatkezelés időtartama a jelen szerződés megkötésétől a szerződésből folyó esetleges 
igények érvényesítésének elévülési idejéig, illetőleg a könyvviteli előírásokra tekintettel a jogszabályból folyó számviteli és adójogi iratmegőrzési 
kötelezettség lejártáig tart. Az adatok tárolásának elsődleges formája papíralapú adathordozón történik, de a sportoló jelen szerződésben 
megadott adatait a Csepel DSE számítógépben is rögzíti, tárolja. A Csepel DSE a technika mai állása szerint minden intézkedést megtesz azért, 
hogy a számítógépben tárolt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Az adatkezelés annak időtartama lejártával az adatok 
számítógépes törlésével és az azt tartalmazó papíralapú adathordozó megsemmisítésével történik. A Csepel DSE által kezelt adatokhoz 
felhatalmazás alapján hozzáfér a Csepel DSE elnöke, alelnöke, számviteli rendjéért felelős megbízottja és a sportoló edzői. Az adatok más 
személyek számára nem hozzáférhetők. Adatfeldolgozásra az adatok nem kerülnek. A Sportoló jogosult a róla kezelt adatokba betekinteni, az 
adat helyesbítését kérni, ha valamely adata megváltozott, vagy pontatlanul került rögzítésre, jogosult az adatkezelés ellen panaszt tenni, ha 
valamely adat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően kerül kezelésre, vagy hozzáférésre arra nem jogosult személyek által, továbbá élhet a 
fenti jogszabályokban rögzített jogaival. Az adatvédelmi jogosultságokat a Csepel DSE elnökéhez intézett írásos beadvánnyal lehet 
kezdeményezni, amely kezdeményezésre az elnök a lehető legrövidebb úton és időtartamban, de legkésőbb 30 napon belül köteles válaszolni.  
 
Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatást tudomásul veszem, az adatok kezeléséhez hozzájárulok:  
 
 
 
Budapest, ………… év …………………….. hó ……. napján 
 
 
 

            Sportoló   Sportoló törvényes képviselője                                                    
 
 
 


