MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG
JÁTÉKOSÜGYNÖKI SZABÁLYZAT

hatályos: 2022. október 21-től
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PREAMBULUM

A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Sport tv.) 37/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
szabályzatot alkotja.

I.fejezet
HATÁLY ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.§ E szabályzat alkalmazásában
a) játékosügynöki tevékenység: a Sport tv. 37/A.§ alapján a hivatásos sportoló vagy a
sportszervezet megbízása alapján és képviseletében végzett közreműködői tevékenység a
hivatásos sportoló játékjoga használatának sportszervezet általi megszerzése, illetve a hivatásos
sportoló és a sportszervezet közötti, sporttevékenység végzésére irányuló szerződés megkötése
érdekében,
b) játékosügynök: a Sport tv. 37/A.§ alapján olyan sportszakember, aki játékosügynöki
tevékenységet folytat, és a játékosügynökséggel munkaviszonyban, tagsági vagy egyéb
jogviszonyban áll,
c) játékosügynökség: a Sport tv. 37/A.§ alapján, olyan a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szolg. tv.) 2.§ m) pontja szerinti szolgáltató, amely játékosügynöki tevékenységet
folytat, ideértve a Szolg. tv. 2.§ e) pontja szerint játékosügynöki tevékenységet folytató
szolgáltatót is,
d) Versenyiroda: a Szövetség elsőfokon eljáró szerve,
e) MJSZ Elnökség: a Szövetség fellebbviteli szerve.

2.§ Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jégkorong sportágban minden
a) a Szövetségnél regisztrált sportszervezetre,
b) a Szövetségnél regisztrált sportolóra,
c) játékosügynökként történő nyilvántartásba vételét kérő természetes személyre,
d) játékosügynökségként történő nyilvántartásba vételét kérő jogi személyre,
e) nyilvántartott játékosügynökre;
f) nyilvántartott játékosügynökségre.
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3.§ Jelen szabályzat területi hatálya kiterjed a Szövetség által szervezett valamennyi
bajnokságokban szereplő akár magyar állampolgárságú, akár külföldi játékossal szerződéses
viszonyban álló játékosügynökre vagy játékosügynökségre, amennyiben a sportoló sportolói
tevékenységét Magyarországon folytatja vagy Magyarországon folytatni fogja.

4.§ Az eljárást meghatározó jogszabályok:
a) a Sport tv.
b) a Szolg. tv.
c) 4/2022. Kormány rendelet a játékosügynöki tevékenységről (továbbiakban a Korm.rend.),
d) 1/2022. EMMI rendelet a játékosügynöki tevékenység bejelentése esetén fizetendő
igazgatási szolgálati díjról.

II. fejezet
BEJELENTÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS
5.§ Jégkorong sportágban játékosügynök vagy játékosügynökség játékosügynöki tevékenységet
csak akkor folytathat, ha a tevékenység folytatását a Szövetséghez bejelentette.
6.§ A bejelentést elektronikusan kell megküldeni az alábbi adatok feltüntetésével és iratok
csatolásával.
(1) Játékosügynök esetében:
a) a játékosügynök neve, születési helye és ideje, anyja neve és lakcíme,
b) székhelye,
c) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
d) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás.
(2) Játékosügynökség esetében:
a) a cég neve, adószáma és cégjegyzék-száma,
b) a cég képviseletére jogosult személy személyazonosító adatai és lakcíme,
c) egyéni vállalkozó ügynökség esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő
felvétel napja, valamint az egyéni vállalkozó statisztikai számjele és nyilvántartási száma,
d) 30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozás-mentességről,
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e) külföldön honos játékosügynökség hatósági igazolása és annak hiteles fordítása,
f) határon átnyúló szolgáltatás esetén annak dokumentumai,
g) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás.
7.§ (1) A Szövetség a bejelentett játékosügynökökről és játékosügynökségekről nyilvántartást
vezet. Az eljárás elektronikus bejelentésre indul.
(2) A Szövetség a beérkezett bejelentést megvizsgálja. Amennyiben a bejelentés megfelel a
jogszabályokban előírtaknak, a Szövetség a bejelentés dátumával a játékosügynököt vagy
játékosügynökséget nyilvántartásba veszi, és 15 napon belül a honlapján közzéteszi.
A honlapon az alábbi adatokat hozza nyilvánosságra:
a) a bejelentés ügyszáma,
b) a játékosügynök vagy ügynökség neve és adatai,
c) kapcsolattartó neve és elérhetősége,
d) a tevékenység gyakorlásának kezdő időpontja.
(3) Amennyiben a bejelentés hiányos, a Szövetség 15 napon belül határidő tűzésével hiánypótlási
felhívást küld. A határidő eredménytelen letelte után a Szövetség a bejelentést elutasítja.
(4) A bejelentett adatok megváltozását kötelező bejelenteni a Szövetséghez.
8.§ (1) A játékosügynöki tevékenység bejelentését megelőzően igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni, melynek összege a Korm.rend.-ben meghatározott százezer forint. A díjat a bejelentést
megelőzően a Szövetség alábbi bankszámla-számára kell befizetni:
Erste Bank - 11600006-00000000-79713397
Utaláskor a közleményben a játékosügynök vagy ügynökség nevét kell feltüntetni.
(2) A díjból részletfizetési kedvezmény nem adható, valamint díj a bejelentés esetleges
elutasításakor nem kerül visszafizetésre.
9.§ (1) Az eljárásban született határozatok ellen a döntés kézhezvételétől számított 8 napon felül
fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díja az MJSZ Versenyszabályzat 80.§ (1)-ben foglalt
összeg.
(2) A fellebbezést a Versenyiroda az elutasító határozattal együtt az MJSZ Elnökségéhez
felterjeszti, mely a soron következő ülésén a fellebbezést elbírálja. Az Elnökség határozatát a
játékosügynök vagy játékosügynökség részére 5 munkanapon belül megküldi.
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III. fejezet
A TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE
10.§ (1) A játékosügynök vagy játékosügynökség tárgyév július 31. napjáig az ügynöki
tevékenységéről beszámolót készít. A beszámoló szakmai és formai követelményeit az 1.sz.
melléklet tartalmazza.
(2) A beszámoló benyújtását, és a beszámoló 1.sz. mellékletében foglalt követelményeknek való
megfelelését a Szövetség ellenőrzi. Amennyiben a játékosügynök vagy játékosügynökség az (1)
bekezdésben meghatározott időpontig a beszámolót nem nyújtja be, vagy a beszámoló nem felel
meg a követelményeknek, a Szövetség 5 napos határidő tűzésével a játékosügynököt vagy
játékosügynökséget írásban figyelmezteti.
(3) A beszámolókat a Versenyiroda veszi nyilvántartásba.
11.§ (1) A játékosügynöki tevékenységre vonatkozó jogszabályok betartását a Szövetség
ellenőrzi, és jogszabály sértés esetén határidő tűzésével figyelmezteti az játékosügynököt vagy
játékosügynökséget a törvényes működés helyreállítására.
(2) A figyelmeztetést követően közigazgatási bírság kiszabására vagy játékosügynöki tevékenység
végzésétől történő eltiltásra kerülhet sor.
(3) A közigazgatási bírság összege:
a) a 7.§ (4) szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén
játékosügynök esetében maximum 100.000 HUF;
játékosügynökség esetében maximum 500.000 HUF.
b) egyéb esetben
játékosügynök esetében maximum 500.000 HUF;
játékosügynökség esetében maximum 5.000.000 HUF.
(4) A Szövetség kérelemre részlet-fizetést engedélyezhet. A kérelmet a határozat kézhezvételétől
számított 8 napon belül kell elektronikusan benyújtani. A kérelemről a Versenyiroda soron kívül,
de legkésőbb 5 munkanapon belül dönt.
(5) A határozatban foglalt bírságot a Szövetség alábbi bankszámla-számára kell befizetni:
Erste Bank - 11600006-00000000-79713397
Utaláskor a közleményben a versenyirodai határozat számát kell feltüntetni.
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(6) A játékosügynöki tevékenységtől történő eltiltásra kerül sor, ha a játékosügynökkel, mint
sportszakemberrel szemben sportfegyelmi büntetésként sportszakmai tevékenység eltiltásra
kerül sor. Az eltiltás időtartama maximum 12 hónap. Az eltiltásról a Szövetség fegyelmi
határozatot hoz.

IV. fejezet
NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS
12.§ (1) A Szövetség a nyilvántartásából a játékosügynököt vagy játékosügynökséget törli, ha
a) a játékosügynöki tevékenység gyakorlásától eltiltotta,
b) a játékosügynök vagy játékosügynökség a tevékenység megszüntetését bejelentette.
(2) A nyilvántartásból történő törlésről a Szövetség a játékosügynököt vagy játékosügynökséget
5 napon belül elektronikus úton értesíti.

V.fejezet
ZÁRÓ- ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
14.§ E Szabályzat hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről a Szövetség Elnöksége
rendelkezik.
15.§ A Szabályzat az Elnökség jóváhagyó határozatát követő napon lép hatályba.
16.§ A Szabályzatot a Szövetség a hivatalos honlapján a jóváhagyó határozatot követő napon
közzéteszi.
17.§ A Szabályzat hatályba lépésének időpontjában már ügynöki tevékenységet folytató
játékosügynök vagy játékosügynökség a tevékenységének a bejelentésére a Szabályzat hatályba
lépésétől számított 30 napon belül a II. fejezetben meghatározott módon kerül sor.

Mellékletek:
1.sz. Melléklet: A beszámoló szakmai és formai követelményei
2.sz. Melléklet: Ügynöki szerződés minta
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1.sz MELLÉKLET
A beszámoló szakmai és formai követelményei

A beszámoló a benyújtását megelőző év július 1-től a tárgyév június 30-ig terjedő időszakot öleli
fel.

I.

Formai követelmények:

1. A beszámoló első oldala tartalmazza a játékosügynök vagy játékosügynökség nevét és
székhelyét, a sportágat, a sportági szakszövetséget, valamint a beszámoló készítésének
jogszabályi hivatkozását.
2. A beszámoló 12-es betűmérettel, 1.5-ös sorközzel készül Calibri vagy Times New Roman
betűtípussal.
3. A beszámoló dokumentum típusa PDF fájl.
4. A beszámoló hossza legalább 450 karakter.
5. A beszámolót annak utolsó oldalán a játékosügynök vagy játékosügynökség aláírása és
pecsétje zárja le.

II.

Szakmai követelmények:

1. A beszámoló tartalmazza a tárgyidőszakban történő összes átigazolásban vagy
igazolásban való közreműködést, megjelölve a sportoló nevét, életkorát és pozícióját, az
igazolásban vagy átigazolásban értintett korábbi és új sportszervezet megnevezésével és
annak céginformációs adatainak feltüntetésével.
2. A beszámoló tartalmazza a tárgyidőszakban történő összes befizetett költségtérítést
felsorolás-szerűen.
3. A beszámoló tartalmazza az ügynök vagy ügynökség a tárgyévben szerzett, igazolásokra
vagy átigazolásokra vonatkozó új tapasztalatait, azokkal kapcsolatos, a jégkorong sportág
fejlesztésére vonatkozó javaslatait.
4. A beszámoló tartalmazza az ügynök vagy ügynökség a tárgyévben általánosan szerzett,
jégkorong sportra vonatkozó új tapasztalatait, megfigyeléseit és kritikáit, illetve az azokkal
kapcsolatos, a sportág fejlesztésére vonatkozó javaslatait.
5. A beszámoló tartalmazza az ügynök vagy ügynökség egyéb fejlesztési javaslatait.
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2.sz MELLÉKLET

ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS (minta)
______________________ (lakcím: ___________; adóazonosító jel: ___________; anyja neve:
___________; születési hely és idő: ____________), mint megbízó (továbbiakban: „Megbízó”),
valamint
_______________________ (Cg.: _______; székhely: __________; adószám: ____________;
képviseli: _____________) mint megbízott (továbbiakban: „Ügynök”) (Megbízó és Ügynök a
továbbiakban egyenként, mint: „Fél” és együttesen, mint „Felek” is említésre kerülhetnek) között
a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre:
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1 Megbízó, mint sportoló jelen szerződés keretében állandó jelleggel megbízza Ügynököt, hogy
képviseletében eljárjon. A megbízás Ügynök személyére szól, és Ügynök a jelen szerződés tárgyát
képező képviseleti tevékenységet önállóan, saját kockázatára végzi.
Amennyiben Ügynök jogi személy, Megbízó képviseletét ellátó közreműködő ügynököt közösen,
egyetértésben választják ki. A jogi személy képviseletére jogosult személy felelős e közreműködő
eljárásáért és magatartásáért.
1.2 Ügynök kötelezi magát, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, az ügynöki
tevékenység során különösképpen alá veti magát a Sportról szóló 2004. évi I. törvény
rendelkezéseinek, valamint a Magyar Jégkorong Szövetség mindenkor hatályos
rendelkezéseinek. A Magyar Jégkorong Szövetség Játékosügynöki Szabályzatát megismerte és
magára, valamint Megbízóra nézve kötelezőnek tartja.
1.3 Ügynök ügynöki tevékenységét a Magyar Jégkorong Szövetségnél regisztráltatta, vagy
amennyiben ez még nem történt meg, kötelezettséget vállal arra, hogy lekésőbb a szerződés
aláírásával egyidejűleg regisztrálja magát. Jelen szerződés azonnali hatállyal külön értesítés nélkül
megszűnik, ha Ügynök nem a Magyar Jégkorong Szövetség regisztrált játékosügynöke.
1.4 Amennyiben Megbízó 18 éven aluli, a törvényes képviseletét ellátó személy a szerződést
Megbízóként (szerződő félként) aláírja.
1.5 Ügynök Megbízó tudomása nélkül nem bocsátkozhat tárgyalásokba, Megbízó nevében
kötelezettségeket nem vállalhat Megbízó tudomása és kifejezett hozzájárulása nélkül.
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2. AZ ÜGYNÖK TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE
2.1 Az Ügynök Megbízó képviseletét az alábbi földrajzi területen köteles ellátni:
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 Az Ügynök Megbízó képviseletét az alábbi sportszervezetek felé köteles ellátni:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 Az Ügynök Megbízó képviseletét kizárólagosan ebben az esetben eljárva látja el:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4 Megbízó a 2.-es pontban meghatározott tevékenységi területen az Ügynököt kizárólagos
képviseleti joggal ruházza fel. Nem köthető kizárólagos képviseleti jog 14 éven aluli megbízó
személy képviseletére.
3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
3.1 A felek jelen szerződést a megkötésétől kezdődő határozatlan / határozott
(…………………………………………………………………….-ig) időtartamra kötik.
3.2 A határozott időre kötött szerződés időtartama maximum 24 hónap.
3.3 Ha a szerződés teljesítését a felek a határozott idő lejárta után tovább folytatják, a szerződés
meghosszabbítása egy új ügynöki szerződés megkötésével történik.

4. AZ ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG DÍJAZÁSA
4.1 Ügynök csak jelen szerződésben foglalt és ellátott képviseleti jogával kapcsolatban jogosult
díjazásra Megbízótól, amennyiben közreműködésének köszönhetően Megbízó hivatásos
sportolói minőségében munkaszerződést köt egy sportszervezettel.
4.2. Az Ügynök bruttó díja:
A Megbízó képviseletében eljárva megkötött Megbízó hivatásos sportolói munkaszerződésében
foglalt éves bruttó munkabér …………..%-a.
Szerződő felek egy maximum összeghatárban is megállapodhatnak, mely esetén ez az összeg:
…………………………………………………………… USD/ EUR / HUF
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4.3 Ügynök a teljes ügynöki díjáról a hatályos magyar adójogi szabályoknak megfelelő számlát
állít ki Megbízó részére, és a számlázással kapcsolatos dokumentációt és fizetési lehetőségeket
Megbízó rendelkezésére bocsátja.
4.4 Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, hogy a sportszervezet fizeti ki Ügynök díját Megbízó
helyett, Ügynök és Megbízó együttesen tájékoztatja sportszervezetet Ügynök díjáról, és Ügynök
a sportszervezet részére a hatályos magyar adójogi szabályoknak megfelelő számlát állít ki.
4.5 Amennyiben Ügynök a sportszervezet ügynöki képviseletét is ellátja amellett, hogy Megbízót
is képviseli, Ügynök Megbízótól díjazásra nem jogosult.
5. AZ ÜGYNÖK KÖTELEZETTSÉGEI
5.1 Ügynök mindig Megbízó érdekeit tartja szem előtt, az elvárható gondossággal, szakmai és
más szempontok figyelembevételével jár el. Ügynök nem járhat el olyan módon, mely a
legcsekélyebb módon is sérti Megbízó érdekeit, különösen Megbízó tudomása nélkül nem
kezdhet tárgyalásokat más sportszervezetekkel, vagy ellenérdekű félként nem viselkedhet.
5.2 Amennyiben sportszervezet, Megbízó vagy más, Ügynök által képviselt személyek között
érdekellentét merül fel, Ügynök köteles előzetesen írásban értesíteni a feleket, és írásos
jóváhagyásukat kérni a képviseleti tevékenység ellátására.
5.3 Ügynök jelen szerződés keretében biztosítja Megbízót arról, hogy a képviseleti jog ellátásához
szükséges ismeretekkel és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, képviseletét a legjobb tudása szerint
végzi.
5.4 Ügynök köteles tájékoztatni a Megbízót a sportpiaci helyzet alakulásáról és minden olyan
körülményről, amely a Megbízónak az ügynöki szerződéssel kapcsolatos, az Ügynök által ismert
érdekei szempontjából jelentős lehet. Amennyiben ezt elmulasztja, az ebből eredő hátrányokért
és károkért kártérítési felelősséggel tartozik.
6. MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
6.1 Megbízó az Ügynök ügynöki tevékenységéért díjat köteles fizetni, kivéve a 4.4 pontban
meghatározott esetben.
6.2 Megbízó köteles Ügynököt minden olyan megkeresésről tájékoztatni a 2. pontban
megfogalmazott kikötések figyelembevételével, mely hozzá érkezik.
6.3 Megbízó szintén kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár
el, különösképpen alá veti magát a Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint
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a Magyar Jégkorong Szövetség mindenkor hatályos rendelkezéseinek. A Magyar Jégkorong
Szövetség Játékosügynöki Szabályzatát megismerte és magára nézve kötelezőnek tartja.
6.4 Megbízó Ügynökkel együttműködve jár el, Ügynök megkereséseire válaszol, tárgyaláson
megjelenik és professzionális sportolói magatartást tanúsít.
7. KIEGÉSZÍTÉSEK
7.1 Minden egyéb, az ügynöki tevékenységhez kapcsolódó megállapodásokat és egyezségeket
jelen szerződés figyelembevételével kell megkötni.
7.2 Minden jelen szerződéshez kapcsolódó kiegészítést vagy mellékletet írásos formában kell
szerződéshez csatolni a felek kölcsönös aláírásával.
8. ÜZLETI TITOK
8.1 Jelen szerződés két fél között kötött bizalmas megállapodás.
8.2 Jelen Szerződés aláírásával Ügynök és Megbízó feltétlen titoktartási kötelezettséget vállal a
jelen szerződésből származó ügylettel kapcsolatban a tudomására jutott minden üzleti titok
tekintetében. Ezeket harmadik személyek tudomására csak a másik fél írásos hozzájárulásával
hozhatja.
8.3 Az üzleti titok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, a sértett fél pedig kártérítésre
jogosult.
9. SZERZŐDÉSSZEGÉS
Jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben
vállalt vagy a törvény alapján fennálló kötelezettségét súlyosan megszegi. A szerződésszegés
jogkövetkezményeire egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadók.
10. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
A szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel, vagy azonnali hatállyal
írásban felmondhatja.
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1 Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. Az e szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
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11.2 Jelen szerződés tekintetében a hatályos magyar adatvédelmi szabályok és a GDPR alapján a
Magyar Jégkorong Szövetség az MJSZ Játékosügynöki Szabályzatában foglalt adatok
megismerésére jogosult. Az adatszolgáltatásra Megbízó és Ügynök is kötelezettséget vállal.
Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötik meg, és aláírásukkal látják
el.
Kelt, …………………… …….. év …………………… hó ………….. nap

Készült: ……. példányban

……………………………………………..
Megbízó

………………………………………………
Ügynök

…………………………………………….
megbízó törvényes képviselője
(Név:…………………………………………………….)
szül.hely, idő:………………………………………….)
lakcím:……………………………………………………)
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