
Megbízási szerződés 

amely létrejött egyrészről a 

(sportszervezet neve) 

sportszervezet címe: (……………...) 

cégjegyzék/bírósági bejegyzés száma: (…………) 

adószáma: (…………) 

képviseletében: (…………) ügyvezető igazgató / egyesületi elnök 

 – továbbiakban Sportszervezet– 

Másrészről  

sportszakember neve: (……………...) 

születési helye és ideje: (……………...) 

anyja leánykori neve: (……………...) 

lakcíme: (……………...) 

mint Megbízott – továbbiakban Megbízott– között alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételek mellett: 

1)  

A Sportszervezet megbízza Megbízottat (……………...)-től a 

Sportszervezet által megjelölt csapata mellett elvégzendő 

(vezetőedzői/edzői, stb..) feladatok teljes szakmai felelősséggel való 

ellátásával. 

FEOR szám: 2717 

Megbízott a megbízást elfogadja. 

Felek jelen megbízási szerződést határozott időtartamra (……………...)-

ig / határozatlan időre kötik. 

Megbízott szakmai végzettségét igazoló diplomájának másolatát a 

Sportszervezet részére átadja. 

 

2) Megbízási díj esetén: 

A felek a Megbízottnak járó megbízási díjat az 1. pont bekezdése alapján 

az (vezetőedzői/edzői, stb..) feladatok ellátásáért bruttó (……………...)Ft-

ban, azaz havi bruttó (……………...) Forintban állapítják meg. 

 



A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen megbízási szerződés 2 

pontjában a leírt megbízási díj, csak abban az esetben illeti meg a 

Megbízottat, ha a tevékenységet ellátja, valamint minden évben 

nyilatkozik arról, hogy az EKHO törvény előírásainak aláveti magát. 

A megbízási díj a minden ledolgozott hónapot követő hónap 10-ig kerül 

kifizetésre. 

2) Térítésmentes megbízás esetén: 

Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont bekezdése alapján az 

(vezetőedzői/edzői, stb..) feladatok ellátásáért díjazás nem jár. 

 

3)  

A Sportszervezetet a jelen megbízási szerződésből eredő jogviszonyban 

a Sportszervezet ügyvezető igazgatója/elnöke képviseli. 

 

4) 

A Sportszervezet és Megbízott megállapodnak abban, hogy a jelen 

megbízási szerződésben meghatározott feladatok ellátásának helye 

elsődlegesen a Sportszervezet használatában lévő, (……………...) 

sporttelep. 

A felek rögzítik azonban, hogy a Sportszervezet által végzett alapvető 

tevékenység (sport) jellegére tekintettel a jelen megbízási szerződésben 

meghatározott feladatok ellátásának helye kiterjed az ország teljes 

területére és alkalmanként külföldre is. 

6) 

Megbízott vállalja, hogy a tevékenysége során a Sportszervezettel 

kapcsolatos információkat megőrzi, azt üzleti titokként kezeli, ellenkező 

esetben a megbízási szerződés azonnali és jogkövetelmények nélküli 

felmondására jogosult a Sportszervezet. A jelen pontban foglaltak 

megszegésével a Sportszervezetnek okozott kárért Megbízott teljes 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

7) 

Megbízott vállalja, hogy a tevékenységét a Sportszervezet belső 

szabályzatainak és hírnevének megfelelően látja el.  



8) 

Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy közös megbízási 

szerződéses céljuk és akaratuk kifejezetten megbízási szerződés 

létrehozására irányult és egyik felet sem vezette a megbízási szerződés 

megkötése során az a kifejezett vagy eltitkolt szándék, hogy munkajogi 

jellegű jogviszonyt hozzon létre. Felek ezt a rendelkezést a megbízási 

szerződés olyan lényeges pontjának tekintik, mely nélkül a jelen 

megbízási szerződést nem hozták volna létre. 

9) 

Jelen szerződés bármelyik fél részéről indoklás nélkül írásban 30 napos 

felmondási idővel megszüntethető. 

Jelen megbízási szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

szabályai és egyéb ide vonatkozó jogszabályok értelemszerűen 

irányadóak. 

Jelen megbízási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, három eredeti példányban aláírták. 

 

 

…………………….  ................................  

   Sportszervezet          Megbízott 


