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I. BEVEZETÉS
1.§ Definíció
Közvetítő
Az a természetes vagy jogi személy, aki díjazás ellenében vagy ingyenesen labdarúgókat
és/vagy sportszervezeteket képvisel tárgyalásokon szerződéskötés céljából, vagy
sportszervezeteket képvisel tárgyalásokon igazolási, átigazolási megállapodás megkötése
céljából.
2.§ Bevezető
(1) A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) a 2004. évi I. törvény a Sportról
(különös tekintettel a sportszakemberekre vonatkozó rendelkezések) és a közvetítőkkel való
együttműködésről szóló FIFA Szabályzat 1 kötelezettsége alapján az MLSZ Közvetítői
Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) A Közvetítői Szabályzat hatálya kiterjed az MLSZ nyilvántartásában szereplő
sportszervezetekre, a velük jogviszonyban lévő bármilyen állampolgárságú labdarúgókra, és a
sportszervezetekkel, labdarúgókkal szerződést kötő bármilyen állampolgárságú közvetítőkre.
(3) Közvetítői tevékenységet csak jelen Szabályzatnak megfelelően lehet végezni.
(4) Ha vita merül fel az MLSZ-hez tartozó közvetítő(k) és labdarúgó(k), sportszervezet(ek)
között, akkor jelen Szabályzat szerint az MLSZ illetékes az üggyel foglalkozni, és dönteni.
(5) Az MLSZ Fegyelmi Bizottságához kerülő ügyek az MLSZ Fegyelmi Szabályzatában
meghatározottak szerint kerülnek elbírálásra.
3.§ Szabályzat célja

(1)
(2)
(3)

A Szabályzat célja, hogy Magyarországon:
Közvetítő tevékenységét minden labdarúgó és sportszervezet azonos feltételek mellett
vehesse igénybe.
Védje a labdarúgók és a sportszervezetek jogait, a magyar labdarúgás rendjét és
tisztaságát.
A Szabályzatot megsértők ne kerüljék el a felelősségre vonást és a megfelelő súlyú
fegyelmi büntetést.

4. § Általános elvek
(1) A labdarúgók és a sportszervezetek jogosultak arra, hogy szerződéssel vagy igazolási,
átigazolási megállapodással kapcsolatos tárgyalásaik során igénybe vegyék közvetítő
szolgáltatásait.
(2)
Közvetítő
szolgáltatásainak
igénybevétele
előtt
a
labdarúgóknak
és/vagy
sportszervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy ne álljon fenn érdekellentét sem a labdarúgók
és/vagy sportszervezetek, vagy közvetítők között sem.
(3) A 18. életévét be nem töltött labdarúgó sporttevékenységével, igazolásával, illetve
átigazolásával kapcsolatos szerződés közvetítő közreműködésével nem köthető, az ezzel
ellentétes megállapodás semmis.
(4) A közvetítő ugyanabban az igazolási, átigazolási ügyben, szerződéskötésben egyidejűleg
nem kaphat kifizetést, díjazást a sportszervezet és a labdarúgó részéről is. Ezzel ellentétes
megállapodás semmis.

1

Regulations on Working with Intermediaries;
http://www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Administration/02/36/77/63/RegulationsonWor
kingwithIntermediariesII (Letöltve: 2015.10.01.)
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Amennyiben a közvetítő ugyanazon igazolási, átigazolási ügyben, szerződéskötésben a
labdarúgót és a sportszervezetet is képviseli, a közvetítőnek nyilatkozatban kifejezetten meg
kell nevezni azt a felet, akitől a közvetítő jutalékot kap, annak összegével együtt, valamint azt,
hogy milyen időszakra kapja.
(5) A közvetítő semmilyen körülmények között sem tölthet be közvetlenül vagy közvetve
tisztséget a FIFA-ban, az UEFA-ban vagy más konföderációban, a nemzeti szövetségekben, az
MLSZ-ben, sportszervezetekben vagy ezen intézményekhez kötődő szervezetekben,
gazdasági társaságokban.
A hivatalos személyek 2 alkalmazása közvetítőként labdarúgók és sportszervezetek részéről
egyaránt tilos.
(6) Nem minősül közvetítői tevékenységnek a sportszervezet képviseletére jogosult személy
által a saját sportszervezete és/vagy igazolt labdarúgója érdekében végzett, fentiek szerinti
tevékenység.
(7) Hivatásos labdarúgó, más labdarúgónak vagy sportszervezetnek közvetítési szolgáltatást,
sem ingyenesen, sem díjazás ellenében nem nyújthat.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
5. § A közvetítőkre vonatkozó kötelezettségek
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Mindenkor be kell tartania a FIFA, a konföderációk, a nemzeti szövetségek és az MLSZ
alapszabályát, szabályait.
Biztosítania kell, hogy minden olyan ügylet, amely közreműködésével jött létre,
megfeleljen a fent említett valamennyi alapszabály, szabályzat előírásainak.
Semmiképpen sem szabad ösztönöznie egy sportszervezeti szerződéssel rendelkező
játékost arra, hogy a szerződésének lejárta előtt megszüntesse a szerződését, vagy
megszegje a szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket.
Elektronikus úton be kell nyújtania az általa megkötött és aláírt képviseleti szerződést
az MLSZ részére.
Kérésre meg kell adnia minden szükséges tájékoztatást a FIFA és az MLSZ számára.
Biztosítania kell, hogy neve, aláírása és ügyfelének neve, aláírása megjelenjen minden
olyan szerződésben, megállapodásban, amelynek lebonyolításában részt vett.
Közvetítői regisztrációs és közvetítői adminisztrációs díjat kell fizetnie.

2

http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/41/81/55/fifastatuten2014_e_n
eutral.pdf (Letölve: 2015.10.01.)
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III. A KÖZVETÍTŐK REGISZTRÁCIÓJA
6. § A regisztráció követelménye
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

A regisztrációhoz szükséges feltétel, hogy a közvetítőnek kifogástalan hírneve legyen
és a jelen Szabályzatban felsorolt valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget
tegyen.
Kifogástalan hírnév elvesztésének oka többek között:
a) FIFA, UEFA, MLSZ szabályzatainak megsértése;
b) Közvetítői Nyilatkozatban foglaltak megszegése;
c) a FIFA, UEFA, az MLSZ és tagjainak nyilvánosság előtti megsértése;
d) méltatlanná válás;
e) 6 hónap vagy annál hosszabb idejű jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;
f) a (3) és (4) pontban felsoroltak megvalósulása;
képviseleti szerződés és közvetítői nyilatkozat nélkül bármilyen kifizetés elfogadása.
Regisztrált közvetítő méltatlanná válik többek között:
a) ha a természetes személy közveítő ellen labdarúgó mérkőzés eredményének vagy
eseményeinek bármilyen módon történő jogellenes befolyásolása okán, közvádas,
szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indult vagy
jogerősen elítélték;
b) MLSZ Szabályzataiban foglalt díjfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz
eleget;
c) jogi személy közvetítővel szemben felszámolási eljárás indult;
jogi személy közvetítő méltatlanná válik, ha a jogi személy képviseletére jogosult
személy vagy a jogi személy nevében eljáró személy méltatlanná válik.
A labdarúgó, sportszervezet panaszt nyújthat be azon közvetítővel szemben, akivel a
bejelentést megelőző egy éven belül szerződéses jogviszonyban volt, amennyiben
megfelelő indok alapján valószínűsíthető bármely szabályzat, vagy a kifogástalan
hírnév megsértése. Amennyiben az MLSZ Igazolási és Vitarendezési Bizottsága, kellő
indokok fennállása esetén kezdeményezett eljárás során megállapítja az indokok
valódiságát, akkor a közvetítő elveszíti kifogástalan hírnevét és kikerül az MLSZ
regisztrációs rendszeréből.
Nem vehető nyilvántartásba az a természetes vagy jogi személy közvetítőként, aki ellen
labdarúgó mérkőzés eredményének vagy eseményeinek bármilyen módon történő
jogellenes befolyásolása okán, közvádas, szándékos bűncselekmény megalapozott
gyanúja miatt büntető eljárás indult, vagy jogerősen elítélték (amíg nem mentesül),
valamint aki sportszakemberként vagy labdarúgóként 6 hónap vagy annál hosszabb
idejű jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll (az eltiltás hatálya alatt). Nem vehető
nyilvántartásba továbbá az a természetes vagy jogi személy közvetítőként, akit
közvádas bűncselekmény miatt a bíróság jogerősen elítélt.
A szövetség regisztrálja a közvetítőt, amennyiben nem áll fenn az a) és e) pontokban
meghatározott kizáró feltétel.
Amennyiben a közvetítő jogi személy, akkor a jogi személy képviseletét ellátó
személy(ek)nek kell az a) és e) pontban foglaltaknak megfelelni és nyilatkozni kell a
regisztráció során arról, hogy a jogi személyen belül ki vagy kik látják el a közvetítői
tevékenységet. Nem vehető nyilvántartásba az a jogi személy, amely ellen a magyar
törvények szerinti felszámolási eljárás megindult.
A kifogástalan hírnevet elveszítő közvetítők listáját az MLSZ a honlapján közzéteszi és
értesíti a FIFA – t, valamint külföldi állampolgár esetén az állampolgárság szerinti
szövetséget.
Az a labdarúgó, vagy sportszervezet, aki/ami kifogástalan hírnevét elvesztő közvetítővel
köt szerződést, fegyelmi vétséget követ el.

7. § A közvetítők regisztrációj ának folyamata
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(1)

(2)

(3)

Az MLSZ regisztrációs rendszert működtet, amit nyilvánosságra hoz a 8.§-ban
foglaltaknak megfelelően. A regisztráció elektronikus úton a közveítői regisztrációs díj
befizetését igazoló bizonylat és a jelen Szabályzat 4. számú mellékletében található
regisztrációs adatlap továbbá a jelen Szabályzat 1. és 2. számú mellékletében található
Közvetítői Nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával valósul meg.
A regisztrációval az adott személy közvetítővé válik.
A regisztráció minden év december 31. napjáig érvényes, azt követően meg kell újítani.
A regisztráció díja évente 50.000,- Ft + ÁFA.
A regisztrált közvetítők kötelesek közvetítői adminisztrációs díjat fizetni. Közvetítői
adminisztrációs díjat kell minden esetben fizetni, amennyiben részt vesznek egy
szerződés vagy igazolási, átigazolási megállapodás létrehozásában.
A közvetítői adminisztrációs díj 20.000,- Ft + ÁFA, mely összeg befizetése számla
ellenében történik az egyes átigazolási időszakokat követő 30 napon belül.
IV. A KÖZVETÍTŐVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS

8. § Közzététel és megjelentetés
(1) Az MLSZ a hivatalos honlapján közzéteszi az összes regisztrált közvetítő nevét, továbbá a
szerződéskötések és igazolási, átigazolási megállapodások számát, melyekben közvetítő vett
részt.
(2) Ezen kívül az MLSZ honlapján évente közzéteszi valamennyi díjazás vagy kifizetés teljes
összegét, amit a játékosok és a sportszervezetek a regisztrált közvetítőnek ténylegesen
kifizettek.
9. § A képviseleti szerződés

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A labdarúgó és/vagy a sportszervezet és egy közvetítő közti jogviszony részleteit a
közvetítő tevékenységének megkezdése előtt írásban kell rögzíteni. A képviseleti
szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi minimális részleteket: a felek neve, a
szolgáltatás köre, a jogviszony időtartama, a közvetítőnek járó díjazás, a kifizetés
általános feltételei, a szfrződéskötés dátuma, a megszüntetés feltételei és a felek
aláírása.
A szerződésben kifejezetten meg kell jelölni, hogy ki fizeti a közvetítő díját, díjának
fajtáját, és azokat a feltételeket, amelyekkel a díjfizetés esedékessé válik. A 3. számú
mellékletben szereplő szerződésmintát, mint minimum követelményeket kell alkalmazni
azzal, hogy az abban foglaltaktól a felek közös megegyezéssel eltérhetnek továbbá a
felek egyebekben is megállapodhatnak.
A képviseleti szerződés legfeljebb 2 éves időtartamra köthető.
Képviseleti szerződést csak regisztrált közvetítővel lehet kötni.
A képviseleti szerződést - ha korábban nem került az MLSZ részére benyújtásra csatolni kell az igazolási, átigazolási megállapodáshoz. A labdarúgók és/vagy a
sportszervezetek kötelesek figyelni arra, hogy bármely megkötött szerződés vagy
igazolási, átigazolási megállapodás, amit közvetítő szolgáltatásainak igénybevételével
kötöttek, tartalmazza az adott közvetítő nevét és aláírását.
A képviseleti szerződést, ha a felek eltérően nem állapodnak meg a közvetítőnek kell az
MLSZ részére az aláírást követő 5 munkanapon belül elektronikus úton benyújtania.
Képviseleti szerződést angol vagy magyar nyelven kell benyújtani.
A szerződés nem tartalmazhat a szerződés automatikus meghosszabbítására
vonatkozó rendelkezést. A képviseleti szerződés új szerződés megkötésével és
benyújtásával hosszabbítható meg.
Semmis a labdarúgó és a közvetítő közötti képviseleti szerződés azon rendelkezése,
amely a közvetítőnek bármilyen részesedést biztosít a labdarúgó jövőbeli átigazolási
díjából. A semmisség nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét.

10. § A közvetítő díjazása
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(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

A labdarúgó nevében eljáró közvetítőnek járó díjazás összegét az általa a labdarúgó
számára letárgyalt szerződés teljes időtartamára számított bruttó alapfizetés alapján kell
kiszámolni (azaz bele nem számítva az egyéb juttatásokat, bármilyen fajta prémiumot,
kedvezményeket).
A közvetítő szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek átalánydíjazással honorálják
a közvetítő szolgáltatásait, amelyről a vonatkozó tranzakció megkötése előtt állapodnak
meg. Ez a díjazás megállapodás szerint fizethető részletekben is.
A labdarúgók és sportszervezetek, amennyiben másként nem állapodtak meg, az alábbi
díjazást fizetik a közvetítők részére:
a) a labdarúgó nevében eljáró közvetítő számára a díjazás teljes összege nem
haladhatja meg a labdarúgó munkaszerződésének/megbízási szerződésének teljes
idejére kifizetett bruttó alapfizetés három százalékát (3%).
b) A sportszervezet nevében eljáró közvetítő számára a díjazás teljes összege nem
haladhatja meg átigazolási díjnak megfelelő összeg három százalékát
Átigazolás esetén mindennemű kifizetés az átadó és átvevő sportszervezet között
történik, az harmadik személyen (pl.: közvetítő) keresztül nem történhet. A követelések
átruházása tilos.
Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a közvetítő szolgáltatásaiért
mindennemű kifizetést kizárólag a közvetítő megbízója végezhet a közvetítője számára.
Hivatalos személyek számára tilos elfogadni a közvetítőktől bárminemű kifizetést.
Bármelyik hivatalos személy, aki a fentiekkel ellentétesen jár el, fegyelmi vétséget követ
el.
Amennyiben a közvetítő képviseleti szerződés és/vagy közvetítői nyilatkozat aláírása
nélkül fogad el bármilyen természetű kifizetést sportszervezettől, vagy labdarúgótól,
akkor ellene fegyelmi eljárás indul. Azon labdarúgó és sportszervezet, aki/ami ilyen
közvetítőnek kifizetést teljesít, fegyelmi vétséget követ el.
V. SZANKCIÓK
11. § Szankciók

Jelen szabályzatban meghatározott rendelkezések megsértése miatt fegyelmi eljárás indul a
vétkes sportszervezetek, játékosok ellen. A fegyelmi eljárást az MLSZ Fegyelmi Bizottsága az
MLSZ Fegyelmi Szabályzat rendelkezései alapján folytatja le.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. § Átmeneti rendelkezések
A szabályzat hatályba lépése előtt kötött és hatályban lévő képviseleti szerződések esetén a
volt közvetítőnek akkor kell először regisztrálni és az éves regisztrációs díjat fizetni, amikor
tranzakció történik.
13. § Hatálybalépés
(1) A Közvetítői Szabályzatot az MLSZ Elnöksége ELN-167/2015 (12.08.) számú határozatával
fogadta el.
(2) A szabályzat rendelkezései 2016. január 1-től, a hatályba lépést követően keletkezett, a
szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben alkalmazandó.
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Közvetítői Nyilatkozat természetes személyek számára

2. számú melléklet

Közvetítői Nyilatkozat jogi személyek számára

3. számú melléklet

Képviseleti szerződés minta

4. számú melléklet

Közvetítő regisztrációs adatlap
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Közvetítői Nyilatkozat természetes személyek számára
Név:
Születési dátum:
Állampolgárság:
Állandó lakcím (benne a telefonnal / faxszal, és e-mail címmel):
ÉN,
AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT TESZEM:

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Fogadom, hogy tiszteletben tartom és betartom az alkalmazandó magyar és nemzetközi jogszabályok kötelező
előírásait, beleértve különösképpen azokat, amelyek a munkaközvetítéssel kapcsolatosak. Ezen kívül kötelezőnek
fogadom el a FIFA, UEFA és MLSZ alapszabályait és szabályzatait, továbbá a FIFA alapszabályát és szabályzatait
közvetítői tevékenységem végzésével összefüggésben.
Nyilatkozom, hogy jelenleg nincs semmilyen pozícióm a FIFA alapszabály definíciók szekciója 11. pontjában
meghatározottak szerinti hivatalos személy minőségben, és nem is szándékozom betölteni ilyen pozíciót a
közeljövőben.
Nyilatkozom, hogy kifogástalan hírnévvel rendelkezem, és különösen megerősítem, hogy soha nem hoztak ellenem
büntetőítéletet pénzügyi vagy erőszakos bűncselekmény miatt.
Nyilatkozom, hogy nem állok szerződéses viszonyban sem a FIFA-val, sem az UEFA-val, sem az MLSZ-szel vagy
egyéb konföderációkkal, sem ligákkal, sem pedig a FIFA-val, ami bármilyen érdekellentéthez vezethetne.
Nyilatkozom, hogy nem fogadok el semmilyen kifizetést, amit az egyik sportszervezettől a másik sportszervezetbe
kellene kifizetni átigazolásokkal összefüggésben, mint pl. az átigazolási díjat, képzési kártalanítást vagy szolidaritási
mechanizmust.
Nyilatkozom, hogy 18 év alatti kiskorúval nem kötök megállapodást.
Nyilatkozom, hogy nem veszek részt sem közvetlenül, sem közvetetten, vagy másként labdarúgó mérkőzésekkel
kapcsolatos fogadásban, szerencsejátékban, lottózásban és hasonló eseményekben vagy tranzakciókban.
Elfogadom, hogy nem rendelkezhetek aktívan vagy passzívan részesedéssel olyan cégekben, konszernekben,
szervezetekben, stb., amelyek támogatnak, közvetítenek, intéznek vagy irányítanak ilyen eseményeket, vagy
tranzakciókat.
Beleegyezem, hogy a FIFA, UEFA és az MLSZ megkapjon minden részletet bármiféle természetű, részemre történt
kifizetésről, amit egy sportszervezet vagy a játékos juttat nekem közvetítői szolgáltatásaimért.
Beleegyezem, hogy a FIFA, UEFA, MLSZ megkapja, ha szükséges vizsgálat céljából, a közvetítői tevékenységemmel
kapcsolatos összes szerződést, megállapodást és feljegyzést. Egyúttal hozzájárulok ahhoz is, hogy a fent említett
testületek megkapjanak minden egyéb releváns dokumentációt is bármely más féltől, aki tanácsadóként,
közvetítőként vagy más módon aktív szerepet játszott azokon a tárgyalásokon, amelyekért én vagyok felelős.
Beleegyezem, hogy az MLSZ bármilyen adatot tároljon és feldolgozzon közzététel céljából és a szabályzat szerint
nyilvánosságra hozzon.
Beleegyezem, hogy a szövetség hozzáférést biztosítson a regisztrált játékosok és tagszervezetek számára egy
tranzakció kapcsán egyéb adatokhoz is, amennyiben azokat ellentétesnek találja jelen szabályzat rendelkezéseivel,
és amennyiben azok a vonatkozó szabálytalanság tárgyához tartoznak.
Beleegyezem, hogy az MLSZ közzétegye az ellenem hozott fegyelmi szankciók részleteit és tájékoztassa a FIFA-t.
Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, és hozzájárulok, hogy megkaphassák ezt a nyilatkozatot az MLSZ illetékes
testületeinek tagjai.

Ezt a nyilatkozatot jóhiszeműen teszem, amelynek tartalma a számomra jelenleg ismert információkon alapszik, és
hozzájárulok, hogy az MLSZ-nek jogában áll megvizsgálni ezeket, amennyiben szükséges, hogy ellenőrizze az e nyilatkozatban
található információkat. Elismerem azt is, hogy benyújtván ezt a nyilatkozatot, ha a fent említett információk változnának,
köteles vagyok azonnal tájékoztatni az MLSZ-t.

aláírás

Közvetítői Nyilatkozat jogi személyek számára
Cég neve (jogi személy/entitás):
Cég címe (telefonszám/fax, e-mail és web-oldal is):
A fent említett cég (jogi személy/entitás) képviseletével megfelelően megbízott egyén keresztneve(i) és vezetékneve(i):
Megjegyzés: a cég nevében eljáró összes közvetítőnek külön Közvetítői Nyilatkozatott kell kitöltenie)
ÉN,
(a jogi személy/entitást képviselő személy keresztneve(i) és vezetékneve(i):
AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT TESZEM:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Fogadom, hogy az általam képviselt cég és jómagam is tiszteletben tartjuk és betartjuk az alkalmazandó magyar és
nemzetközi jogszabályok kötelező előírásait, beleértve különösképpen azokat, amelyek a munkaközvetítéssel
kapcsolatosak, amikor közvetítői feladataimat látom el. Ezen kívül az általam képviselt cég és jómagam is elfogadjuk
kötelezőnek a FIFA, UEFA és az MLSZ alapszabályait és szabályzatait, közvetítői tevékenységem végzésével
összefüggésben.
Nyilatkozom, hogy jelenleg nincs semmilyen pozícióm a FIFA alapszabály definíciók szekciója 11. pontjában
meghatározottak szerint hivatalos személy minőségben, és nem is szándékozom betölteni ilyen pozíciót a közeljövőben.
Nyilatkozom, hogy kifogástalan hírnévvel rendelkezem, és különösen megerősítem, hogy soha nem hoztak ellenem
büntetőítéletet pénzügyi vagy erőszakos bűncselekmény miatt.
Nyilatkozom, hogy sem az általam képviselt cég, sem jómagam nem állok szerződéses viszonyban sem a FIFA-val, sem
az UEFA-val, sem egyéb konföderációkkal, sem ligákkal, sem pedig az MLSZ-szel, ami bármilyen érdekellentéthez
vezethetne.
Nyilatkozom, hogy sem az általam képviselt cég, sem jómagam nem fogadunk el semmilyen kifizetést, amit az egyik
sportszervezettől a másik sportszervezetbe kellene kifizetni átigazolásokkal összefüggésben, mint pl. az átigazolási díjat,
képzési kártalanítást vagy szolidaritási mechanizmust.
Nyilatkozom, hogy sem az általam képviselt cég, sem jómagam nem kötök megállapodást 18 év alatti kiskorúval.
Nyilatkozom, hogy sem az általam képviselt cég, sem jómagam nem veszünk részt, sem közvetlenül, sem közvetetten,
vagy másként labdarúgó mérkőzésekkel kapcsolatos fogadásban, szerencsejátékban, lottózásban és hasonló
eseményekben vagy tranzakciókban. Elfogadom, hogy sem az általam képviselt cég, sem jómagam nem
rendelkezhetünk részesedéssel aktívan vagy passzívan olyan cégekben, konszernekben, szervezetekben, stb., amelyek
támogatnak, közvetítenek, intéznek vagy irányítanak ilyen eseményeket, vagy tranzakciókat.
Az általam képviselt cég nevében beleegyezem, hogy az MLSZ megkapjon minden részletet a cégnek történt bármiféle
természetű, mindennemű kifizetésről, amit egy sportszervezet vagy a játékos annak közvetítői szolgáltatásaiért.
Az általam képviselt cég nevében beleegyezem, hogy az FIFA, az UEFA, az MLSZ megkapja, ha szükséges vizsgálat
céljából, a cég közvetítői tevékenységével kapcsolatos összes szerződést, megállapodást és feljegyzést. Egyúttal
hozzájárulok ahhoz is, hogy a fent említett testületek megkapjanak minden egyéb releváns dokumentációt is bármely
más féltől is, aki tanácsadóként, közvetítőként vagy más módon aktív szerepet játszott azokon a tárgyalásokon,
amelyekért az általam képviselt cégfelelős.
Az általam képviselt cég nevében beleegyezem, hogy az MLSZ bármilyen adatot tároljon és feldolgozzon közzététel
céljából.
Beleegyezem, hogy a szövetség hozzáférést biztosítson a regisztrált játékosok és tagszervezetek számára egy
tranzakció kapcsán egyéb adatokhoz is, amennyiben azokat ellentétesnek találja jelen szabályzat rendelkezéseivel, és
amennyiben azok a vonatkozó szabálytalanság tárgyához tartoznak.
Az általam képviselt cég nevében beleegyezem, hogy az MLSZ közzétegye az általam képviselt cég ellen hozott
fegyelmi szankciók részleteit és tájékoztassa a FIFA-t ennek megfelelően.
Teljes mértékben tisztában vagyok azzal és hozzájárulok, hogy megkaphassák ezt a nyilatkozatot az MLSZ illetékes
testületeinek tagjai.

Ezt a nyilatkozatot jóhiszeműen teszem, amelynek tartalma a számomra jelenleg ismert információkon alapszik, és
hozzájárulok, hogy az MLSZ-nek jogában áll megvizsgálni ezeket, amennyiben szükséges. Elismerem azt is, hogy ha a fent
említett információk változnának, köteles vagyok azonnal tájékoztatni az MLSZ-t.

aláírás

Képviseleti szerződés minta
A felek
(a közvetítő vezetékneve és keresztneve, pontos címe és a társaság neve, ha van ilyen)
(továbbiakban: közvetítő)
és
(a játékos neve, születési helye és ideje, anyja neve vagy a sportszervezet neve és pontos címe)
(továbbiakban: ügyfél)
megállapodtak abban, hogy képviseleti szerződést kötnek az alábbiak szerint:
1) Időtartam
Jelen szerződést a felek

napjától határozott időre kötik.

2) Díjazás
Csakis az ügyfél fizethet a közvetítőnek az elvégzett munkájáért.
a. Játékos, mint ügyfél
közvetítő jutaléka
%-át teszi ki a játékos éves alapfizetésének a közvetítő által kialkudott
munkaszerződés/megbízási szerződés eredményeképpen
i. átalányösszeg a munkaszerződés/megbízási szerződés kezdetekor
ii. évenkénti fizetés a szerződéses év lejártakor
(megjelölni a helyes választ)
b. Sportszervezet, mint ügyfél
A közvetítő jutalékot kap egy átalányösszegben, mely összeg: (részletekben is fizethető)
(pontos összeg és valuta megjelölése)
3) Kizárólagosság
A felek megállapodnak, hogy a közvetítési jogok a közvetítőnek
kizárólagosan:
nem kizárólagosan:
(kérjük a megfelelőt beikszelni)
vannak átadva.
4)Szerződés megszüntetése
Felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
A szerződés azonnali hatállyal is felmondható a szerződés megszegése esetén, vagy abban az esetben, ha a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező közvetítői nyilatkozatban foglaltakat a közvetítő megsérti, illetve ha a közvetítő méltatlanná
válását az MLSZ, vagy más nemzeti szövetség illetékes bizottsága megállapította. (azonnali hatályú felmondást a határozott idejű
szerződések esetén kell alkalmazni)
Amennyiben a felmondást megelőzően a játékos/sportszervezet már aláírta a részére közvetített szerződést vagy megállapodást,
játékos – közvetítőnek jár a díjazás arányosan.
5) A Szerződés aláírásának napján lép hatályba.
6) Egyéb megállapodások
Bármely más különleges megállapodást, amely megfelel a közvetítői tevékenység elvégzésével, kifizetéssel, egyéb
szolgáltatással kapcsolatos, mellékelni kell e szerződéshez.
7) Kötelező jogi normák
A felek kötelezik magukat arra, hogy betartják a Magyarországon érvényben lévő - beleértve a munkaközvetítéssel
kapcsolatban is - kötelező törvényi előírásokat, valamint a nemzetközi jog és az alkalmazandó államszerződések kötelező
normáit.
8) Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy vizsgálat céljából bemutatják a FIFA, illetve az MLSZ illetékes bizottságai számára a
szerződést, megállapodást és feljegyzést a köztük lévő jogviszonnyal kapcsolatban, amit a közvetítői tevékenységre vonatkozik.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közvetítői nyilatkozat. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá.

Közvetítő regisztrációs Adatlap

