
 

 

Együttműködési megállapodás 

 

 

 

mely létrejött egy részről a Magyar Speciális Olimpia Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

adószám: 11711003-20008196/, Továbbiakban: MSOSZ. ) 

 

másrészről pedig   (székhely:   képviselő:   ) 

továbbiakban:  

 

harmadrészről pedig   (székhely:   képviselő:   ) 

mint kapcsolódó intézmény: Kapcsolódó Intézmény) 

 

felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

1./ Szerződő felek kifejezik azon szándékukat, hogy a tollaslabda sport népszerűsítése, terjesztése, 

oktatása, versenyek lebonyolítása stb. terén együtt kívánnak működni. 

 

2./ Az együttműködés keretében 

 

 A./ Az MSOSZ az MTLSZ támogatása esetén vállalja: 

 
 jelentkezések számának ismeretében, meghirdetett helyszínen és időpontban szakmai 

továbbképzés biztosítása; 
 a programban résztvevők továbbképzésének költségeinek támogatása (szállás, 

étkezés költségek térítése) 
 magyar nyelvű szakmai anyag (2 kézikönyv elektronikus formában + 130 részes 

videofilm elektronikus formában.) 
 16 db jó minőségű tollaslabda ütő; 
 4 db jó minőségű tollaslabda háló; 
 3 doboz jó minőségű műanyag labda (18 db) 
 használt (klubok által folyamatosan gyűjtött) eredeti tollaslabdák, edzésekhez. 
 a pályák felragasztásában, felfestésében való segítség, közreműködés; 
 bemutató óra tartása a felkészítővel egyeztetett időpontban; 

  



 

 

 

B./ Az Egyesület és a kapcsolódó Intézmény pedig vállalja: 

 
 a program kivitelezéséért felelős személy megnevezése. 
 a program megvalósításáért felelős személy részvétele a kiíró által megtartott szakmai 

továbbképzésen (1x3 nap) 
 olyan terem megléte, ahol legalább 1 db tollaslabda pályát ki lehet alakítani olyan 

termet ahova heti rendszerességgel, járhatnak; 
 a tollaslabda sport alapjainak oktatása a nemzetközi (SHUTTLE TIME) program szerint; 
 a szerződés megkötésétől számítva 2 évig hetente 1-3 óra tollaslabda foglalkozás 

megtartása  
 részvétel az MSOSZ által szervezett versenyeken – évente legalább 1 országos és vagy 

1 regionális – versenyen, versenyengedéllyel és orvosi engedéllyel rendelkező 
sportolóikkal. 

 

3./ Szerződő felek jelen szerződést határozott: 2 év időtartamra kötik. 

4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük alatt az MSOSZ által 

meghatározott szellemiséget betartják, és mindent megtesznek az MSOSZ szellemiségének 

népszerűsítése érdekében. Ezen elvárásokat szem előtt tartva járnak el. 

5./ Felek kijelentik, hogy az együttműködés során tájékoztatási kötelezettség terheli Őket, különös 

tekintettel a szerződésben vállalt lényeges körülmények vonatkozásában. 

6./ Felek kijelentik, hogy a sajtóval történő kapcsolatot egyeztetik, ennek megfelelően a – jelen 

szerződés tárgyában történő – sajtó megkeresését egymással közlik: 

Ennek felelőse az: 

 MSOSZ részéről: Sipos Béla tollaslabda szakágvezető 

 Egyesület részéről: 

 Kapcsolódó egyesület részéről: 

7./ Szerződő felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a sportról 

szóló 2004. évi I. tv. valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kötik ki. 

8./ Szerződő felek jelen jogügyletből felmerülő esetleges jogvitákra alávetik magukat a Budapesti IV. 

és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal és a tényleges helyzettel mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag aláírtak. 

 

Budapest, 

 

 
____________________  ___________________ ____________________ 

Lengyel Lajos    Egyesület képviselője    Kapcsolódó Intézmény 
      Elnök       képviselője 



 

 

   


