
      

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Kérjük 3 példányban kitölteni! 

 

mely létrejött egyrészt: 
 
Szervezet neve:  Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

Székhelye:   1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Adószám:  19157935-l-42 

Képviseli:  Lengyel Lajos elnök 

Telefon:   (+36 1) 460 69 86 

E-mail:    msosz@msosz.hu 

továbbiakban mint: MSOSZ 

 
valamint a 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Képviseli:  

Telefon: 

E-mail: 

továbbiakban mint: Partner 

- együttesen: Felek - között az alábbi helyen, időben és tartalommal: 
 
Felek kijelentik, hogy az „Egyesített, diák floorball fejlesztési projekt" megvalósításának 
céljából együttműködési megállapodást kötnek az alábbi tartalommal. 

1. Az MSOSZ vállalja, hogy: 

• az alábbi, az IFF által hitelesített floorball sporteszközöket átadja: 

10 db floorball ütő, 2 db. kapus maszk, 10 db floorball labda.  

• utazási támogatást biztosít a 2017. novemberi regionális versenyre  

• étkezési támogatást biztosít a 2017. novemberi regionális versenyre, 

2. A(z)                                                                                                                            vállalja: 

• minimum 10 fő sportoló (7 SO sportoló, 3 partnerjátékos) részvételét, az ehhez 

szükséges regisztrációt és versenyengedély beszerzését, 

• az érintett sportolóknak a rendszeres, minimum heti 2 alkalommal történő 

edzéslehetőség biztosítását, 

• az egyesített csapat részvételének biztosítását az MSOSZ által szervezett floorball 

versenyeken 2017/2018 tanévben 2 alkalommal, illetve a 2018/19. tanévben 2 

alkalommal, 
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• vállalja, hogy amennyiben még nem tagja a MSOSZ-nek, belép a sportszövetségbe és 

2019. év végéig tagsági viszonyát fenntartja. 

 

3. A(z)                                                                                                            köteles a 

MSOSZ-t kívánságára, szükség esetén pedig e nélkül is haladéktalanul minden olyan 

körülményről tájékoztatni, mely a jelen megállapodásban részletezett feladatok 

megvalósulását akadályozza, vagy veszélyezteti. A tájékoztatási kötelezettség 

elmulasztásából eredő kárért a(z) 

                                                                                                            helytállni köteles. 

4. A(z)                                                                                                               szavatol azért, hogy a 

megállapodás tárgyát képező Project megvalósításához megfelelő szakmai, személyi 

feltételekkel rendelkezik. 

5. Jelen megállapodás a Felek akaratát tükrözi, annak minden rendelkezésével a Felek 

maradéktalanul egyetértenek és ezért azt a Felek, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag egymással három megegyező példányban aláírták. 

6. Amennyiben a(z)                                                                                                           nem tesz eleget a 

jelen megállapodás 3. pontjában vállalt kötelezettségének, abban az esetben a részére 

rendelkezésre bocsájtott sporteszközöket 8 napon belül köteles visszaszolgáltatni a MSOSZ 

részére, amennyiben a sportszerekkel nem tud természetben elszámolni, úgy köteles azok 

ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül térítenie. 

7. Felek bármelyike jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, 

amennyiben a másik fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, 

vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. Az azonnali hatályú felmondást 

írásban kell közölni a másik féllel, igazolható módon. 

8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadónak. 

Szerződő felek ezt a megállapodást elolvasás és értelmezést követően, mint akaratunkkal 

mindenben egyezően, jóváhagyólag írták alá. 

Kelt: 

 

 

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

Lengyel Lajos   

Magyar Speciális Olimpia Szövetség Elnöke   
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