Megállapodás

amely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2/D.
képviseli: dr. Vági Márton főtitkár, adószáma: 19020848-2-43) továbbiakban MLSZ,
másrészről
………………………………….
(székhelye:
……………………,
adószáma:
……………………, képviseli: …………………………) továbbiakban Szponzor, továbbá
………………………………..
(székhelye:
……………………,
adószáma:
……………………, képviseli: …………………………) továbbiakban Sportszervezet között
az alábbiak szerint:
Preambulum:
Szerződő felek rögzítik, hogy a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv.
(Taotv.) 22/C. § (3a) bekezdése alapján a Szponzor a támogatási igazolásban meghatározott
összegnek a Taotv. 19. § (1) és (2) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke legalább
75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében
annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az
adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette.
Annak érdekében, hogy a fenti jogszabályhely alkalmazásával a labdarúgásban keletkező
bevételből minél nagyobb hányad közvetlenül a sportszervezetekhez kerüljön vissza, a felek a
következő megállapodást kötik, tekintettel arra is, hogy a Szponzor és a Sportszervezet
egymással közvetlenül, az MLSZ bármely közreműködése nélkül megállapodtak a
Sportszervezet által a szponzori díj ellenében teljesítendő szolgáltatások módjáról és
mennyiségéről.
1. A Szponzor szolgáltatása
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Taotv. fentiek szerinti rendelkezése alapján a Szponzor
…….,-Ft+áfa (……………. forint +áfa) összegű díj fizetésére köteles az MLSZ részére.
1.2. A Szponzor a fentiek szerinti díjat legkésőbb 2013. december 31-ig köteles az MLSZ
részére megfizetni előlegként. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szponzor díjfizetése azon a
napon minősül teljesítettnek, amelyen a díj összege az MLSZ bankszámláján jóváírásra került.
1.3. Az MLSZ jelen szerződés valamennyi fél által történt aláírását valamint a díj beérkezését
követő 8 napon belül köteles előlegszámlát kiállítani az Áfa tv. 15. §-a szerinti közvetített
reklámszolgáltatás címén a Szponzor felé.
1.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Felek a Szponzor által fentiek szerint megfizetett
előleg ellenében a Sportszervezet által nyújtott szolgáltatások tekintetében a jelen szerződés 3.
pontja szerint elszámolnak.
2. A Sportszervezet szolgáltatása

2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szponzor által teljesített díj ellenében a Sportszervezet
nyújt reklámszolgáltatást a Szponzor számára. A Szponzor ezt kifejezetten elfogadja.
2.2. A Sportszervezet és a Szponzor rögzítik, hogy a Sportszervezet a jelen szerződés 1. sz.
melléklete szerinti szolgáltatásokat nyújtja a Szponzor számára..
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Sportszervezet által a Szponzornak nyújtandó, az 1. sz.
mellékletben meghatározott szolgáltatásokról a Szponzor és a Sportszervezet közvetlenül
állapodott meg.
2.3. Tekintettel arra, hogy a Szponzor által megfizetendő díj ellenében a Sportszervezet által
nyújtandó szolgáltatások jellegéről, módjáról és mennyiségéről a Sportszervezet és a
Szponzor közvetlenül állapodtak meg, ezért
- a Szponzor a Sportszervezet által vállalt reklámszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos
bármilyen igényét kizárólag közvetlenül a Sportszervezettel szemben jogosult érvényesíteni,
az MLSZ ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja;
- az MLSZ a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékének esetleges eltéréséből eredő minden
felelősségét kizárja.
A Sportszervezet és a Szponzor a fentieket jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.
3. A felek elszámolása
3.1. A Szponzor és a Sportszervezet megállapodnak, hogy a Sportszervezet jelen
szerződésben vállalt szolgáltatásainak teljesítéséről a szerződés 5.1. pontjában meghatározott
teljesítési időszakának végét követő 15 napon belül elszámolnak egymással.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljes teljesítési időszakot megelőzően az alábbi
részteljesítési időszakokat állapítják meg, amelyek tekintetében a felek szintén elszámolnak
egymással az alábbiak szerint:
2013 ---------------- 2014 ……………
2014……………. 2014………………
3.2. Szerződő felek megállapodnak és a Sportszervezet kifejezetten elfogadja, hogy a
Sportszervezet az általa a Szponzor részére nyújtott szolgáltatásokról azt követő 15 napon
belül jogosult számlát kiállítani az MLSZ felé, hogy a Felek elszámolása a teljesítési
időszak/részteljesítési időszak tekintetében megtörtént és a Szponzor írásban elismerte, hogy a
Sportszervezet a jelen szerződés mellékletében meghatározott szolgáltatásokat
szerződésszerűen és maradéktalanul teljesítette, továbbá ezt a nyilatkozatot az MLSZ kézhez
vette.
Az MLSZ által kiállított számla az Áfa tv. 15. §-a szerinti közvetített és a Sportszervezet által
teljesített szolgáltatás ellenértékét tartalmazza.
3.3. Az MLSZ a Sportszervezet részére a szponzori díjat illetve annak a részteljesítési
időszakkal arányos részét a Sportszervezet által kiállított szabályszerű számla/részszámla
kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg átutalás útján.

3.4. Az MLSZ azt követő 15 napon belül, hogy kézhez vette a Szponzor azon nyilatkozatát,
amelyben a Szponzor a Sportszervezet szerződésszerű és maradéktalan teljesítését az adott
teljesítési időszak tekintetében írásban elismerte, számlát/résszámlát állít ki a Szponzor által
teljesített díjnak az adott teljesítési időszakkal/részidőszakkal arányos részéről.
4. Vegyes rendelkezések
4.1. A Szponzor jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy a Sportszervezet jogosult a
…….. márkanév és védjegy jelen szerződés szerinti használatára jelen szerződés időtartama
alatt. A Szponzor jelen szerződés aláírásával szavatolja, hogy jogosult ezen név és védjegy
közzétételére és a Szponzor jelen szerződés aláírásával feljogosítja a Sportszervezetet a
Szponzor………… név védjegy jelen szerződés szerinti használatára és közzétételére. A
Szponzor szavatol azért, hogy a Sportszervezettel szemben a ……. márkanév és védjegy jelen
szerződés szerinti használatára tekintettel sem a Szponzor, sem harmadik személy semmilyen
igényt nem érvényesít, illetve amennyiben mégis ilyen igényt érvényesítenek, ez alól a
Szponzort a Sportszervezetet és esetlegesen az MLSZ-t saját költségére mentesíti.
4.2. A felek minden, e szerződéshez kapcsolódó kérdésekről tájékoztatni kötelesek egymást.
A Felek jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködni kötelesek.
4.3. Jelen szerződést a felek üzleti titokként kezelik, azt csak kölcsönösen egyeztetett módon
és körben ismertetik meg harmadik féllel vagy a nyilvánossággal, kivéve, ha jogszabály,
jogerős bírósági, hatósági döntés ezzel ellentétesen rendelkezik.
4.4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés egészét abban esetben is kötelezőnek
tekintik magukra nézve, ha szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek bizonyul.
Az érvénytelen feltételt ez esetben a felek érdekeinek megfelelő más szabállyal helyettesítik,
amennyiben ezáltal a szerződés fő célja nem szenved hátrányt.
4.5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítása csak írásban, valamennyi fél
által aláírt szerződéses formában történhet, kivéve a Sportszervezet által a Szponzor részére
nyújtandó szolgáltatások módját és mennyiségét. Ebben a kérdésben a Szponzor és a
Sportszervezet közvetlenül, az MLSz jóváhagyása nélkül is megállapodhatnak.
4.6. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásával feleknek minden jelen szerződés
tárgyával kapcsolatos korábbi írásbeli és szóbeli megállapodása hatályát veszti.
4.7. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat
egymás részére írásban teszik meg a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére
tértivevényes küldeményként küldve. Szerződő felek vállalják, hogy értesítési címük
változásáról haladéktalanul írásban értesítik a másik felet, azzal, hogy mindaddig, amíg a
címváltozásról a másik fél értesítése meg nem történik, a másik fél által a régi címre küldött
értesítés érvényes és hatályos. Szerződő felek rögzítik, hogy a felek által ismert értesítési
címre küldött bármilyen értesítést abban az esetben is kézbesítettnek kell tekinteni a feladást
követő 10. munkanapon, ha az bármely okból kézbesítetlenül érkezik vissza a feladóhoz.
Felek kapcsolattartói:
MLSZ

Szponzor
Sportszervezet
4.8. Valamely jog gyakorlásának elmulasztása nem jelenti a jogról történő lemondást.
5. A szerződés időtartama, megszűnése, megszüntetése
5.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott
kötelezettségeket a Sportszervezet 2013…….-tól 201……. –ig terjedő időtartamban köteles
teljesíteni.
5.2. Szerződő felek a teljesítési időszakot követően a 3. pont rendelkezései szerint
elszámolnak egymással.
5.3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a felek elszámolásával és a felek
fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítésével minden jogcselekmény nélkül
megszűnik.
5.4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés megszűnik, ha a Szponzornak megszűnik a
…….. márkanév/védjegy használatához fűződő joga. A Szponzor vállalja, hogy három
munkanapon belül írásban tájékoztatja az MLSZ-t és a Sportszervezetet, ha a ……………
márkanév/védjegy használatához fűződő joga megszűnik. Ezen tájékoztatás elmulasztásából
eredő károkért a Szponzor felel. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés a
jelen pont rendelkezései alapján szűnik meg, az MLSZ és a Sportszervezet nem köteles a
Szponzor által teljesített díjból visszatérítést teljesíteni a Szponzor részére.
5.5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést a határozott időtartam alatt egyik fél sem
jogosult rendes felmondással megszüntetni.
Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után
jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2013. ..
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