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A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG  
szabályzata 

a hivatásos utánpótlás korú sportoló és az amatőr játékosok részére a 
sportszervezet részéről fizethető munkabér vagy megbízási díj és egyéb 

juttatások összegéről 

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK  

 

1.1. A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) hivatásos utánpótlás 

korú sportoló és amatőr játékosok részére a sportszervezet részéről fizethető 

munkabér vagy megbízási díj és egyéb juttatások szabályzatának ( a 

továbbiakban: Fizetési Sapka Szabályzat) célja, hogy meghatározza, az MKSZ 

bajnokságában résztvevő sportszervezet részéről a velük szerződő hivatásos 

utánpótlás korú és amatőr játékosok részére fizethető munkabér, megbízási díj, 

egyéb juttatások és juttatási csomag alsó és felső határát, valamint az ehhez 

szükséges feltételek teljesítésének kritériumait és eljárási szabályait. 

 

II. SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

2.1. Az MKSZ Fizetési Sapka Szabályzatának tárgya:  

 

2.1.1. az MKSZ vegyes versenyrendszerében részt vevő NBI és NBI/B 

osztályban hivatásos utánpótlás korú játékosok részére fizethető 

munkabér vagy megbízási díj és egyéb juttatások alsó és felső határának 

megállapítása, 

 

2.1.2. az amatőr játékosok számára adható, díjazásnak nem minősülő pénzbeli 

elismerések, valamint költségtérítések (továbbiakban: „juttatási 

csomag”) felső összeghatárának megállapítása, illetve az ehhez 

kapcsolódó eljárásrend és annak megsértése esetén alkalmazandó 

szabályok meghatározása. 
 

2.2. Az MKSZ Fizetési Sapka Szabályzat személyi hatálya kiterjed az MKSZ 

bajnokságaiban kézilabdázó valamennyi utánpótlás korú hivatásos, valamint 

amatőr játékosra, illetve a velük jogviszonyban lévő sportszervezetekre. 

 

2.3. A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII.12.) Korm. rendelet hatálya alá 

tartozó sportakadémiák esetében az ösztöndíjak mértékére a mindenkori 

„Minőségbiztosítási Rendszer” által megállapított benchmark értékek az 

irányadóak. 
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III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

a) amatőr sportoló: az a sportoló, aki sportszervezettel kötött amatőr 

sportszerződés alapján, sportegyesületi formában működő 

sportszervezetnél tagi jogviszonya alapján, köznevelési típusú sportiskola 

formában működő sportszervezetnél tanulói jogviszonya alapján sportol, és 

sporttevékenységéért díjazásban nem részesül; 

 

b) besorolás: amennyiben a kettős játékengedéllyel szereplő játékos bajnoki 

osztályt vált, a kettős játékengedély ideje alatt a számára az előnyösebb 

jövedelmet kell megállapítani; 
 

c) egyéb pénzbeli juttatás: a sportszervezet részéről hivatásos sportolónak a 

munkabéren/megbízási díjon felül fizethető juttatás pl.: lakhatás, 

étkeztetés, utazási költség, szponzori támogatás, igazolás, valamint 

átigazolási juttatások; 
 

d) életkor számítás: az adott év január 01. napja az életkor számításának 

alapja; kivételt képeznek ez alól azok a játékosok, akik a szerződés 

megkötésekor még a naptári év szerint az életkoruknak megfelelően a 

fizetési korlátozás alá tartoztak, majd a bajnoki idény közben már életkoruk 

tekintetében mentesülnének a korlátozás alól. Ebben az esetben számukra 

nem a naptári, hanem a korosztály szerinti év kerül figyelembevételre a 

megbízási díj/ösztöndíj meghatározásakor. 

 

e) gyorsított előmenetel: az életkor szerint járó juttatáshoz képest magasabb 

minőséget képviselő játékosok részére (pl. korosztályos vagy felnőtt 

válogatottban való szereplések száma alapján) annak biztosítása, hogy az 

egyébként rájuk vonatkozó pénzügyi besorolást meghaladó, magasabb 

fizetési (juttatási) kategóriába kerülhetnek; 

 

f) hivatásos sportoló: az a sportoló, aki a sportszervezettel kötött 

munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján jövedelemszerzési 

céllal, foglalkozásszerűen sportol, és sporttevékenységéért díjazásban 

részesül; 

 

g) jövedelem: sportszervezet részéről hivatásos sportolónak fizetendő 

munkabér/megbízási díj és az egyéb pénzbeli juttatások együttes összege; 
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h) juttatási csomag: az amatőr sportoló részére adható, díjazásnak nem 

minősülő, éves vagy havi csomag azzal, hogy „év” alatt a sportévad július 1- 

június 30. közötti időszaka értendő. 

 

i) MKSZ Elit Program: utánpótláskorú játékosok számára létrehozott és 

tudományos, sportszakmai, élettani adottságok figyelembevételével 

működtetett tehetséggondozó program; 

 

j) eredményességi prémium: támogató által biztosított, valamilyen cél elérése 

érdekében adható béren kívüli díjazás vagy egyéb juttatás, amely nem 

számít bele a hivatásos sportoló jövedelmébe; 

 

k) sportszerződés: az amatőr sportoló és a sportszervezet közötti, a 

Sporttörvény 5.§ (2)-(5) rendelkezéseinek megfelelő szerződés, amely a 

felek sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködését szabályozza; 

 

l) utánpótlás korú játékos: női játékos esetében 16-19 év között, férfi játékos 

esetében pedig 16-21 év közötti játékos; 

 

m) válogatott sportoló: az, aki hazája nemzeti válogatottjában hivatalos 

mérkőzést játszott, melyet a nemzeti szövetség igazol. 

 
IV. SPORTSZERVEZETEK KÖTELEZETTSÉGEI 

 

4.1. A sportszervezet jelen Szabályzat betartása és a teljes megfelelés bizonyítása 

érdekében az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumok megfelelő 

tartalommal és határidőben történő benyújtására köteles. 

 

4.2. A dokumentumokat az NBII és megyei bajnokságban induló sportszervezetek 

a megyei (Budapesti) kézilabda szövetség (Versenybizottság) részére, míg az 

NBI és NBI/B bajnokságokban induló sportszervezetek az MKSZ 

Versenyigazgatósága részére kötelesek beküldeni.  

 

4.3. Az utánpótlás korú hivatásos sportolók esetében az alábbi dokumentumok 

benyújtására köteles a sportszervezet: 

 

Igazoló 

dokumentum 

dokumentumra 

vonatkozó 

minimum 

követelmények  

benyújtási határidő  

Sportszervezet és 

valamennyi 

utánpótlás korú 

hivatásos játékos 

- megbízási díj 

vagy 

munkabér és 

egyéb 
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között létrejött 

megbízási vagy 

munkaszerződés 

másolati példánya 

pénzbeli 

juttatások az 

1. és 2. számú 

mellékletben 

rögzített 

felső határát 

nem 

haladhatják 

meg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szerződés hatályba 
lépésétől számított 15 

napon belül 
Elismerő 

nyilatkozat: 

Sportszervezet 

nyilatkozata arról, 

hogy az összes 

igazolt utánpótlás 

korú játékosának - 

a szerződésen kívül 

más jogcímen 

további 

jövedelemszerzése, 

illetve juttatása 

nincs a 

sportszervezet 

részéről 

- az MKSZ által 

közzétett 

nyilatkozat 

minta 

szerinti 

tartalommal 

kell 

megtenni; 

- a 

dokumentum 

a Pp. 325. § 

(1) bekezdés 

b) pontja 

szerinti teljes 

bizonyító 

erejű 

magánokirati 

formába 

foglal 

 

4.4. A hivatásos utánpótlás korú játékosok részére adható jövedelem alsó és felső 

határainak összegét, és annak megállapítására vonatkozó szabályait jelen 

szabályzat 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

4.5. Az elismerő nyilatkozat formanyomtatványát jelen szabályzat 3. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

4.6. Amatőr sportolók esetében a sport évadra eső éves juttatási csomag mértéke 

nem haladhatja meg a bruttó 1.000.000, - Ft (azaz évi bruttó egymillió forint) 

összeget. 
 

4.7. Tört évad esetében a juttatási csomag mértéke időarányosan kerülhet 

megállapításra. 
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4.8. Amatőr sportolók esetében az alábbi dokumentumok benyújtására köteles a 

sportszervezet: 
 

igazoló 

dokumentum 

dokumentumra 

vonatkozó minimum 

követelmények 

benyújtási határidő 

Az amatőr 

sportoló és 

sportszervezet 

között létrejött 

sportszerződés 

vagy tanulói 

jogviszony 

keretében 

létrejött 

megállapodás 

másolati példánya 

- juttatási csomag 

mértéke nem 

haladhatja meg 

sportévadonként a 

bruttó 1.000.000,- 

Ft (azaz évi bruttó 

egymillió forint) 

összeget 

 

 

 

 

 

 

A szerződés hatályba 

lépésétől számított 15 

napon belül 

Elismerő 

nyilatkozat: 

Sportszervezet 

nyilatkozata arról, 

hogy az összes 

igazolt amatőr 

játékosának a 

sportszerződésen, 

megállapodáson 

kívül, más 

jogcímen további 

juttatás nem jár a 

sportszervezet 

részéről 

- a dokumentum a 

Pp. 325. § (1) 

bekezdés b) pontja 

szerinti teljes 

bizonyító erejű 

magánokirati 

formába foglalt 

 

 

4.9. A fenti táblázatokban felsorolt dokumentumok benyújtása kizárólag 

elektronikusan nyújtható be az MKSZ részére (fizetesisapka@mksz.hu) a 

sportszervezet hivatalos e-mail címéről.  

 
4.10. Az elismerő nyilatkozat formanyomtatványát jelen szabályzat 4. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

4.11. Nem kell benyújtani azt az amatőr sportolói szerződést, mely pénzbeli juttatást 

nem tartalmaz. 
 

mailto:fizetesisapka@mksz.hu
mailto:fizetesisapka@mksz.hu
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4.12. A sportszervezet a benyújtandó dokumentumokat a fenti táblázatban 

meghatározott határidőben köteles benyújtani.  

 

4.13. Az NBI vagy NBI/B osztályban kézilabdázó hivatásos utánpótláskorú, illetve 

amatőr játékos sportszervezetével kötött sportszerződésének vagy egyéb 

megállapodásának – megbízási díj, munkabér vagy pénzbeli juttatási csomag 

mértékét érintő – módosítása esetén a sportszervezet köteles a módosított 

szerződést vagy megállapodást a módosítás hatályba lépését követő 15 napon 

belül elektronikus úton bejelenteni. 
 

4.14. Ha a sportszervezet a fenti táblázatban meghatározott dokumentumokat: 

a) nem elektronikus úton vagy 

b) hiányosan 

nyújtotta be, az MKSZ Versenyigazgatósága, illetve a megyei (Budapesti) 

kézilabda szövetség Versenybizottsága 5 munkanapos hiánypótlási 

határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a sportszervezetet.  

4.15. Jelen szabályzat rendelkezéseivel való megfelelés ellenőrzése céljából, az 

MKSZ Versenyigazgatósága, illetve a megyei (Budapesti) kézilabda szövetség 

Versenybizottságát ellenőrzési jog (továbbiakban: ellenőrzési jogosultság) 

illeti meg a sportszervezet hivatásos utánpótlás korú vagy amatőr játékosával 

kötött hatályos szerződések, megállapodások jelen szabályzatot érintő 

tartalmát tekintve. A szerződés jelen szabályzatot nem érintő, egyéb 

rendelkezéseit az illetékes MKSZ Versenybizottsága, illetve megyei 

(Budapesti) kézilabda szövetség Versenybizottsága nem vizsgálja. 

 

V. SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE ÉS ANNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 
5.1. Amennyiben a sportszervezet vagy annak vezetője jelen szabályzatban 

meghatározott bármely kötelezettségét megsérti, hiánypótlási felhívásban 

foglaltaknak nem, vagy csak részben tesz eleget vagy adatkezelési 

kötelezettségeit elmulasztja - a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi 

Szabályzat (továbbiakban: „Fegyelmi Szabályzat”) 12. § (1) és (3) 

bekezdésére figyelemmel- vele szemben sportfegyelmi eljárás lefolytatásának 

van helye.  

 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

6.1. Jelen szabályzat egységes szerkezetbe foglalt módosítását a Magyar Kézilabda 

Szövetség elnöksége 69/2020. (VII.23.) számon hozott határozatával fogadta 

el.   

Dr. Kocsis Máté elnök 

a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége képviseletében 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AZ NBI OSZTÁLYBAN KÉZILABDÁZÓ HIVATÁSOS UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÁTÉKOS 
RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. Az utánpótlás kategóriák meghatározása nemek, jogviszony és összegek szerint 

16 -17. éves korosztály fiú bruttó összeg/hó lány bruttó összeg/hó 

megbízási díj, ösztöndíj 1 - 80 500 Ft 1 – 80 500 Ft 

munkabér 8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 

minimálbér összegének 

1.2-szerese 

8 órás foglalkoztatás 

esetén minimum összege a 

mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 

minimálbér 1.2- szerese 

Amennyiben a sportoló a 

sportszervezetben felnőtt 

játékengedéllyel 

rendelkezik, a megbízási díj 
vagy munkabér összege 

8 órás foglalkoztatás 

esetén minimum összege a 

mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 

minimálbér 2-szerese 

8 órás foglalkoztatás 

esetén minimum összege a 

mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 

minimálbér 2-szerese 

18 -19. éves korosztály fiú bruttó összeg/hó lány bruttó összeg/hó 

megbízási díj, ösztöndíj 1 – 100 000 Ft 1 – 100 000 Ft 

munkabér 8 órás foglalkoztatás 

esetén minimum összege a 

mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 1.5-szerese 

8 órás foglalkoztatás 

esetén minimum összege a 

mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 1.5-szerese 

Amennyiben a 

sportszervezetben felnőtt 

játékengedéllyel 

rendelkezik, a megbízási díj 

vagy munkabér összege 

 

8 órás foglalkoztatás 

esetén minimum összege a 

mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 3-szorosa 

8 órás foglalkoztatás 

esetén minimum összege a 

mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 3-szorosa 

20 -21. éves korosztály fiú bruttó összeg/hó lány bruttó összeg/hó 

megbízási díj, ösztöndíj 1 – 150 000 Ft 2021.06.30-ig nem kerül 
szabályozásra 
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munkabér 8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 2-szerese 

2021.06.30-ig nem kerül 

szabályozásra 

Amennyiben a 

sportszervezetben felnőtt 

játékengedéllyel 

rendelkezik, a megbízási díj 

vagy munkabér összege 

 

8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 3.5-szerese 

2021.06.30-ig nem kerül 
szabályozásra 

 

2. A gyorsított előmenetel: 

Korosztályos válogatottság száma és 
nemzetközi eredmények 

Juttatás (munkabér vagy megbízási 

díj) emelkedése %-ban kifejezve az 

adott korosztály maximumát 
figyelembe véve 

10 szeres (ifjúsági vagy junior) válogatott 10% 

25 szoros (ifjúsági vagy junior) válogatott 15% 

Nemzetközi eredmény (VB és EB) 1-3 30% 

Nemzetközi eredmény 4-6 (VB és EB) 15% 

Nemzetközi eredmény 7-8 (VB és EB)                                                        10% 

 

2.1. Amennyiben a sportoló nem éri el a válogatottság számából és nemzetközi 

eredményeségből adódó fenti táblázatban meghatározott magasabb kategóriát, az 

alábbi rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a gyorsított előmenetel 
számításánál: 

- az MKSZ Elit programjában való aktív részvétel az évad során. (10 %-os szorzó) 

-  a hazai felnőtt NB. I-es bajnoki és Bajnokok Ligája mérkőzéseken eltöltött 
minimum 30%- os játékidő az ezt megelőző évadban (20 %-os szorzó) 

- az utánpótlás korosztályban a különböző eredmények nem adódhatnak össze, 

tehát a válogatottság szám, nemzetközi eredmény, felnőtt korosztályban való 

aktivitás és az MKSZ Elit Programjában való részvételből adódó százalékos 
növekedéséből csak egyik, a magasabb kategória vehető figyelembe. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AZ NBI/B OSZTÁLYBAN KÉZILABDÁZÓ HIVATÁSOS UTÁNPÓTLÁSKORÚ JÁTÉKOS 
RÉSZÉRE ADHATÓ JUTTATÁSOKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

1. Az utánpótlás kategóriák meghatározása nemek, jogviszony és összegek szerint 

16 -17. éves korosztály fiú bruttó összeg/hó lány bruttó összeg/hó 

megbízási díj, ösztöndíj 1 – 60.000 Ft 1 – 60 000 Ft 

munkabér 8 órás foglalkoztatás 

esetén a maximum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege 

8 órás foglalkoztatás 

esetén a maximum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege 

Amennyiben a 

sportszervezetben felnőtt 

játékengedéllyel 

rendelkezik, a megbízási díj 
vagy munkabér összege 

8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 

minimálbér 1.5 -szerese 

8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 

minimálbér 1.5-szerese 

18 -19. éves korosztály fiú bruttó összeg lány bruttó összeg 

megbízási díj, ösztöndíj 1 – 80 000 Ft 1 – 80 000 Ft 

munkabér 8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 1.2-szerese 

8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 1.2-szerese 

Amennyiben a 

sportszervezetben felnőtt 

játékengedéllyel 

rendelkezik, a megbízási díj 

vagy munkabér összege 

 

8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 2-szerese 

8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 2-szerese 

20 -21. éves korosztály fiú bruttó összeg/hó lány bruttó összeg/hó 

megbízási díj, ösztöndíj 1 – 120 000 Ft 2021.06.30-ig nem kerül 
szabályozásra 

munkabér 8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

2021.06.30-ig nem kerül 
szabályozásra 
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összege a mindenkori 

minimálbér 1.5-szerese 

Amennyiben a 

sportszervezetben felnőtt 

játékengedéllyel 

rendelkezik, a megbízási díj 

vagy munkabér összege 

 

8 órás foglalkoztatás 

esetén a minimum összege 

a mindenkori minimálbér 

összege, míg a maximum 

összege a mindenkori 
minimálbér 2.5-szerese 

2021.06.30-ig nem kerül 

szabályozásra 

 

2. Gyorsított előmenetel biztosítása: 

Korosztályos válogatottság száma és 

nemzetközi eredmények 

Juttatás (munkabér vagy megbízási díj) 

emelkedése %-ban kifejezve az adott 

korosztály maximumát figyelembe 
véve 

10 szeres (ifjúsági vagy junior) válogatott 10% 

25 szoros (ifjúsági vagy junior) válogatott 15% 

Nemzetközi eredmény (VB és EB) 1-3 30% 

Nemzetközi eredmény 4-6 (VB és EB) 15% 

Nemzetközi eredmény 7-8 (VB és EB)                                                          10% 

 

2.1. Amennyiben a sportoló nem éri el a válogatottság számából és nemzetközi 

eredményeségből adódó fenti táblázatban meghatározott magasabb kategóriát, az alábbi 

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a gyorsított előmenetel számításánál: 

- az MKSZ Elit Programjában való aktív részvétel az év során (10 %-os szorzó) 

- az utánpótlás korosztályban a különböző eredmények nem adódhatnak össze, 

tehát a válogatottság szám, nemzetközi eredmény, való aktivitás és az MKSZ Elit 

programjában való részvételből adódó százalékos növekedéséből csak egyik, a 

magasabb kategória vehető figyelembe. 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET  

ELISMERŐ NYILATKOZAT UTÁNPÓTLÁS KORÚ SPORTOLÓK ESETÉBEN 

A ………………………………………………….. sportszervezet (székhelye: ***; adószáma: ***; 

cégjegyzék-száma vagy nyilvántartási száma: ***; képviseletére jogosult személy neve: 

***; képviseletére jogosult személy tisztsége: ***; továbbiakban: „Sportszervezet”) 

képviseletében alulírott …………………………………………………..  (születési helye is ideje: ***; 

anyja neve: ***; lakóhelye: ***) jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar 

Kézilabda Szövetség részére a Sportszervezet által elektronikus úton benyújtott igazolt 

utánpótlás korú játékosának a becsatolt sportolói szerződésen kívül más jogcímen 

további pénzbeli juttatásban nem részesül a sportszervezet részéről. 

 

A Sportszervezet által elektronikus úton benyújtott valamennyi okirat: 

1. teljeskörűen, és a Sportszervezet szándékainak megfelelően tartalmazza a 

Sportszervezet által az MKSZ Fizetési Sapka Szabályzatban előírt igazoló 

dokumentumokat, megtenni kívánt nyilatkozatokat, közölni kívánt adatokat;  

2. helyesen, valós adatokkal, a Sportszervezet ismereteinek megfelelő tartalommal 

került benyújtásra; 

3. az eredeti okirattal tartalmában megegyező, az eredeti okirat elektronikus okirattá 

alakítása során a Sportszervezet az okirat tartalmát nem módosította. 

 

Keltezés helye és ideje: ………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

Sportszervezet képv. 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az okirat aláírója jelen nyilatkozatot együttes 

jelenlétünkben, előttünk írta alá: 

 

1. tanú 

 

Neve: 

 

Lakóhelye: 

 

Aláírása: 

 

 

   

2. tanú 

 

Neve: 

 

Lakóhelye: 

 

Aláírása:  
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

ELISMERŐ NYILATKOZAT AMATŐR SPORTOLÓK ESETÉBEN 

A ………………………………………………….. sportszervezet (székhelye: ***; adószáma: ***; 

cégjegyzék-száma vagy nyilvántartási száma: ***; képviseletére jogosult személy neve: 

***; képviseletére jogosult személy tisztsége: ***; továbbiakban: „Sportszervezet”) 

képviseletében alulírott …………………………………………………..  (születési helye is ideje: ***; 

anyja neve: ***; lakóhelye: ***) jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar 

Kézilabda Szövetség részére a Sportszervezet által elektronikus úton benyújtott igazolt 

amatőr játékosának a becsatolt sportolói szerződésen kívül más jogcímen további 

pénzbeli juttatásban nem részesül a sportszervezet részéről. 

A Sportszervezet által elektronikus úton benyújtott valamennyi okirat: 

1. teljeskörűen, és a Sportszervezet szándékainak megfelelően tartalmazza a 

Sportszervezet által az MKSZ Fizetési Sapka Szabályzatban előírt igazoló 

dokumentumokat, megtenni kívánt nyilatkozatokat, közölni kívánt adatokat;  

2. helyesen, valós adatokkal, a Sportszervezet ismereteinek megfelelő tartalommal 

került benyújtásra; 

3. az eredeti okirattal tartalmában megegyező, az eredeti okirat elektronikus okirattá 

alakítása során a Sportszervezet az okirat tartalmát nem módosította. 

 

Keltezés helye és ideje: ………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………….. 

Sportszervezet képv. 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az okirat aláírója jelen nyilatkozatot együttes 

jelenlétünkben, előttünk írta alá: 

 

1. tanú 

 

Neve: 

 

Lakóhelye: 

 

Aláírása: 

 

   

2. tanú 

 

Neve: 

 

Lakóhelye: 

 

Aláírása:  



 

13 
 

 


