ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Szarvasi Birkózó Egyesület amatőr sportolói szerződéseihez
I. Általános rendelkezések, fogalmak
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Szarvasi Birkózó Egyesület (a
továbbiakban: Egyesület) által kötött amatőr sportolói szerződésekre (a továbbiakban: szerződés)
terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2020. 12. 28. napját követően megkötött szerződésekre terjed ki.
3. Szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a szerződés
azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a szerződés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket az amatőr sportoló az ÁSZF tartalmának
megismerését követően a szerződésben, annak aláírásával fogad el. A szerződést kiskorú esetén a
kiskorú mellett a két törvényes képviselő is aláírja kivéve, ha a kiskorú felett jogerős bírósági ítélet
alapján csak az egyik törvényes képviselő gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a szerződésben használt fogalmak szerint értelmezendőek.
6. Az ÁSZF alkalmazásában:
a) amatőr sportoló (továbbiakban: Sportoló): az a kiskorú vagy nagykorú természetes személy, aki
sporttevékenységet végez és a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken,
vagy versenyrendszerben vesz részt. A sporttevékenységet nem jövedelemszerzési céllal, nem
foglalkozásszerűen folytatja.
b) kiskorú: aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.
c) törvényes képviselő: a kiskorú felett a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k).
II. A szerződés tárgya, időtartama
1. Az ÁSZF I.4. pontjában rögzített szerződés amatőr sportoló általi aláírásával a felek között a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 5-7 §-ai szerinti sportszerződés jön létre birkózás sporttevékenység
gyakorlására, mely szerződés alapján az amatőr sportoló birkózás sportágban sporttevékenységét
amatőr szerződéses sportolóként az Egyesületben végzi.
2. Felek között a jogviszony kiskorú esetén a szerződés aláírásakor az adott tárgyévre, nagykorú esetén a
szerződés aláírásakor az adott tárgyévre (határozott időre, maximum 1 év) jön létre.
III. Együttműködés, kapcsolattartás, értesítés
1. A szerződő felek (a továbbiakban: Felek) a szerződés teljesítése érdekében együttműködési
kötelezettséget vállalnak, melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden
lényeges körülményt egymással haladéktalanul közölni.
2. A szerződés teljesítése során mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és azokat
megküldeni az érdekelt Felek címére. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket e- mail
formában elfogadják egymástól. Bármely Fél által észlelt, a szerződés szerződésszerű teljesítését
lehetetlenné tévő akadály felmerülése esetén az értesítést aláírt levélben is meg kell erősíteni.
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IV. A Sportoló kötelezettsége
1. Sportoló kijelenti, hogy más küzdősporttal foglalkozó egyesületnek nem tagja, más
sportszervezettel (ideértve sportegyesülettel, a sportvállalkozással, a jogi személy nonprofit gazdasági
társaságként működő sportiskolával, az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal) nem áll
sportolói sportszerződés alapján jogviszonyban, és kötelezi magát arra, hogy jelen Szerződés hatálya
alatt más sportszervezettel nem köt ilyen szerződést.
2. A Sportoló kötelezi magát arra, hogy a birkózó sportra vonatkozó általános szabályokat és az
Egyesület etikai kódexét betartja.
3. A Sportoló köteles a sportról szóló 2004. évi I. Törvény (Sporttörvény) 2. § (4) bekezdésében foglalt
– alábbiakban részletezett - előírásokat betartani:
•

•
•
•

a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, aminek keretében köteles
tartózkodni különösen:
o doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy más, doppingvétséget
vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás kifejtésétől,
o a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő
befolyásolásától, a fogadási csalástól,
o a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők viselkedését a
sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából hátrányosan befolyásoló
viselkedéstől tartózkodni,
a sportág jellegének megfelelő - külön jogszabályban meghatározott - sportorvosi alkalmassági,
illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés),
a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban
foglaltakat betartani,
a sporttevékenység során az Egyesület érdekeit is figyelembe venni.

4. A Sportoló együttműködési kötelezettsége körében:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

részt vesz az Egyesület által szervezett edzéseken, képzéseken, edzőtáborokban,
rendezvényeken, versenyeken, valamint azokon az utazásokon, melyeket az Egyesület szervez,
(szakosztályi) hozzájárulást fizet, a hozzájárulás mértéke, 2021/22 szezon: 3 5 0 0 .Ft/fő/hó, testvérkedvezménnyel: 3000.-/Ft/fő/hó, 12hónapra vetítve.
a versenyeken az őt felkészítő Egyesület színeiben szerepel,
vállalja, hogy az Egyesület minden nemű birkózó sporttal kapcsolatos rendezvénye,
eseménye, elsőbbséget élvez az esetleges más jellegű sport és egyéb eseményekkel szemben, de
ezek a sporttalálkozók vagy rendezvények idején egyeztetésre kerülnek,
kizárólag az Egyesület által jóváhagyott felszereléseket viseli
Sportoló saját maga is gondoskodhat mindazon felszerelések és eszközök beszerzéséről,
amelyet saját felkészülése érdekében az Egyesület számára javasol. Ezek az eszközök és
felszerelések a Sportoló tulajdonát képezik.
a legmegfelelőbben karbantartja azokat az eszközöket, amelyeket az Egyesület rábízott, s
amelyek az Egyesület tulajdonában maradnak
megőrzi az Egyesület jó hírnevét a szakmai és a magánéletben egyaránt, tartózkodik minden
az Egyesület és tagjai hírnevének ártó kijelentéstől,
költségtérítéses programok esetén kifizeti az Egyesület által meghatározott részvételi díjat (pl.
edzőtábor, külföldi utazás, egyéb rendezvények), amennyiben részt kíván venni ezeken.
olyan életmódot folytat, amely sportemberhez méltóan példamutató, továbbá elősegíti az
edzéseken és a versenyeken ahhoz, hogy képességei szerint a legjobb teljesítményt nyújtsa,
a csapatának – az általa megismert – házirendjét, etikai kódexét és az Egyesület egyéb
szabályzatait betartja,
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•

nem használ, illetve nem alkalmaz külön jogszabályokban meghatározott tiltott
teljesítményfokozó szereket, készítményeket ill. módszereket, aláveti magát a doppingtilalom
betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak.

5. A Sportoló köteles megtéríteni a szerződéses jogviszony keretében az Egyesületnek okozott kárt a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) kártérítésre vonatkozó
általános szabályai szerint.
V. Az Egyesület kötelezettségei
1. Az Egyesület az alábbiakra vállal kötelezettséget:
•

Az Egyesület lehetőségei szerint biztosítja a nála leigazolt amatőr Sportoló számára
mindazokat a szakmai, személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a Sportoló eredményes
sporttevékenységének kifejtéséhez és fejlesztéséhez szükségesek.
Ennek keretében az Egyesület az alábbiakat biztosítja:
− szakmai fejlődést a rendszeres edzéseken,
− részvételi lehetőséget a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, ideértve a
külföldi versenyeztetést is
− a magasabb szintű felkészüléshez edzőtáborok szervezését,
− egyéb (szakmai és közösségi) programok szervezését.

•
•
•

Előzetes egyeztetés után lehetőséget enged a Sportolónak, hogy a korosztályos iskolai
rendezvényeken részt vegyen és diákolimpiai versenyeken a Sportoló iskolájának színeiben
induljon.
Sportoló sporttevékenységéért díjazásra nem jogosult, azonban a Sportoló versenyzéssel
összefüggő, indokolt költségeit, nem minden esetben, de előre leegyeztetett módon és
mértékben az Egyesület megtéríti vagy hozzájárul.
amennyiben a Sportoló és családja bármely okból az Egyesület székhelyétől 50 km-es
távolságon kívül létesít állandó lakhelyet és ténylegesen életvitelszerűen ott tartózkodik, vagy
amennyiben a Sportoló 50 km-es távolságon kívül folytatja tanulmányait, úgy ezekben az
esetekben az Egyesület feltétel nélkül megadja hozzájárulását ahhoz, hogy ez idő alatt, a
Sportoló a hozzá közelebb eső más szervezet keretei között sportoljon tovább és folytassa
sporttevékenységét.

2. A szakmai munkához szükséges anyagi feltételeket az Egyesület a hozzájárulások, pályázatok,
szponzorok, állami, önkormányzati, szakszövetségi és intézményi támogatások révén biztosítja.
VI. A szerződés megszűnése, átigazolás
1. A szerződés a határozott idő lejártával megszűnik.
2. A szerződés a határozott idő lejárta előtt kizárólag az alábbi módokon szüntethető meg:
• a Felek közös megegyezésével, vagy
• bármely Fél azonnali hatályú felmondása útján.
A szerződést bármelyik Fél azonnali hatályú felmondás útján megszüntetheti, ha a másik fél
szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, és azoknak felszólítás ellenére 8 napon belül nem tesz
eleget, illetve a szerződésszegő állapotot a felszólítástól számított 8 napon belül nem szünteti meg.
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3. A Sportoló a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a sportszerződés érvényessége
alatt csak az MBSZ szabályai és előírásai szerinti időszakban és módon, az Egyesület hozzájárulásával
igazolható át másik sportszervezethez. Az Egyesület a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés
megfizetéséhez köti. Az átigazoláshoz az Egyesület a következő feltételekkel járul hozzá:
-

amennyiben a Sportoló azonnal új Egyesület színeiben kíván versenyeken fellépni, akkor a
másik sportszervezet nevelési költségtérítést fizet az Egyesületnek,
amennyiben a másik sportszervezet nevelési költségtérítést az Egyesületnek nem fizet, úgy
a Sportoló átigazolási kérelmének beadásának időpontjától még legalább egy évig az
Egyesület színeiben versenyez, és csak ezután kapja meg a hozzájárulást az átigazoláshoz,
az Egyesület és az új sportszervezet által kölcsönösen egyeztetett időben és módon.

A nevelési költségtérítés mértékében az MBSZ igazolási és átigazolási szabályzata a mérvadó.
3.1. Fentieken kívül az átigazolás előtt szükséges még:
-

a Sportolónak az Egyesülettel szemben fennálló tartozásainak rendezése,
az Egyesület tulajdonában lévő felszerelések leadása, amit az Egyesület bocsátott a
Sportoló rendelkezésére.

4. Amennyiben az átigazolásra más városba költözés, más oktatási intézményben való továbbtanulás
vagy egyéb rendkívüli ok miatt kerülne sor, a nevelési költségtérítés összege a felek kölcsönös
megegyezésével módosítható. A nevelési költségtérítés összege a felek erre irányuló megállapodása
esetén egyéb esetekben is módosítható.
5. Amennyiben Sportoló saját döntése alapján végleg megszünteti a sporttevékenységét birkózó
sportágban amatőr szerződéses sportolóként, emiatt nevelési költségtérítés nélkül, jelen szerződés
megszűnik. Ebben az esetben, ha a sportoló a jogviszony megszűnése utáni 2 éven belül új jogviszonyt
létesít, benevezésre kerül más sportklubnál a versenyrendszerbe, köteles visszamenőleg a költségtérítés
megfizetésére.
VII. Egyéb rendelkezések
1. Az Egyesület, valamint a Sportoló kötelesek együttműködésük során jóhiszeműen, tisztességesen
eljárni, valamint kölcsönös tájékoztatási és értesítési kötelezettségüknek eleget tenni.
2. A Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a szerződésben előírt juttatásokon kívül a Sportolónak
az Egyesület semmilyen juttatást nem adhat, a Sportoló pedig nem fogadhat el.
3. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya alatt a Sportoló átigazolásához, vagy
ideiglenesen történő kölcsönadásához a Sportoló, kiskorúság esetén a törvényes képviselőjének
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadását azonban a Sportoló térítés megfizetéséhez nem
kötheti.
4. A Sportoló hozzájárul, hogy a szerződés egy példányát az Egyesület a közöttük fennálló jogviszony
igazolása céljából az MBSZ részére bemutassa/leadja, amennyiben azt kérik.
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5. A Törvényes képviselők - a Sport tv. 5. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel - aláírásukkal
kifejezetten elismerik és igazolják, hogy a 18. életévét még el nem érő Sportolóval létrejövő amatőr
sportolói sportszerződés megkötésére a Törvényes képviselők előzetes beleegyezésével került sor.
6. Az ÁSZF-ben és külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény és az egyéb hatályos magyar
jogszabályok rendelkezéseit, az illetékes sporthatóság, a hazai és nemzetközi szövetségek és az
Egyesület szabályzatait kell alkalmazni.
7. A felek között esetlegesen felmerülő jogvitájuk elbírálását alávetik pertárgyértéktől függően a
Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
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