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mint Magyar Íjász Szövetség (továbbiakban: MISZ)
(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1.

Jelen együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) tárgya, hogy a
Historical-3 dimensional-Hunting International Archery Association (továbbiakban:
HDHIAA) közgyűlése a GM2018.10.4(01.09.2018.) számú határozatával a 2020.
augusztus 10-15.
között megrendezésre
kerülő
3.
3-Dimenziós
Íjász
Világbajnokság (továbbiakban:
rendezvény) rendezési jogát a Magyar Íjász
Szövetségnek ítélte, melyet a MISZ a
25/2018.
számú
határozatával
jóváhagyott. A rendezvényre tekintettel – előzetes egyeztetések alapján – a Felek
megállapodást kötnek az alábbiak szerint.

2.

Jelen megállapodás aláírásával a MISZ az alábbi együttműködési kötelezettségeket
vállalja:
a) A rendezvényt megelőzően legkésőbb 2020. július. 31. napjáig írásbeli listát küld az
Önkormányzat számára a rendezvényre regisztráló versenyzők, illetve őket kísérő
személyek számáról.
b) A MISZ – a Dunántúli Régióban működő Íjász Egyesületeket felkéri szakmai
közreműködésre a verseny rendezésében. Velük külön megállapodást köt az
egyeztetett feladatok elvégzésére.
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c) MISZ vállalja, hogy betartja a szabályzataiban, biztonságtechnikai előírásaiban,
valamint a HDHIAA-nak a rendezvényre vonatkozó nemzetközi szövetségi
szabályzataiban foglaltakat.
d) MISZ vállalja, hogy megköti a rendezvény lebonyolításához szükséges hatósági
szerződéseket, engedélyeket az adott helyszínekre vonatkozóan illetékes erdészettel,
nemzeti parkkal, vadászatra jogosultakkal.
e) MISZ teljes körű felelősséget vállal a rendezvény biztonságáért, sportszakmai feltételek
biztosításáért. A rendezvényre versenyrendezői felelősség- és balesetbiztosítást köt. A
rendezvény ideje alatt a versennyel összefüggésben bekövetkezett károkért,
sérelmekért a MISZ tartozik felelősséggel.
f) A rendezvény programjait bemutató honlapon (a Nemzetközi Szövetség honlapján)
elhelyezi az Önkormányzat által kért és javasolt információkat, valamint valamennyi
résztvevő versenyzőt, kísérőt és vendéget információs kiadványban tájékoztatja
Szekszárd város és térsége turisztikai látványosságairól.
g) MISZ vállalja, hogy reklám- és médiafelületet biztosít az Önkormányzat számára a
rendezvény teljes ideje alatt.
3.

Jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat az alábbi együttműködési
kötelezettségeket vállalja:
a) Az Önkormányzat vállalja, hogy a rendezvény védnökeként jelenik meg.
b) Önkormányzat vállalja, hogy előzetes egyeztetés alapján az alábbi helyszíneket
térítésmentesen bocsájtja rendelkezésre a rendezvényhez:
-

Önkormányzat tulajdonában álló sportcélú ingatlanokat (atlétika pálya,
sportcsarnok)
Ünnepélyes megnyitó ünnepség idejére biztosítja a Béla király teret,
Sötétvölgyi Gyermektábort

c) Az Önkormányzat vállalja, hogy az ünnepélyes megnyitót követően a Béla Király téren
a megnyitón résztvevő sportolók, sportvezetők részére vendéglátást biztosít (helyi
borok, üdítők, ásványvíz, pogácsa).
d) Önkormányzat a kijelölt kapcsolattartó révén biztosítja, hogy megfelelő minőségű
információ és képanyag készüljön a rendezvényről a MISZ által kiadott kiadványokhoz.
e) Önkormányzat vállalja, hogy a résztvevő sportolók számára úgynevezett üdvözlő
csomagot állít össze, illetve Szekszárd város térségéről információs kiadványt, térképet
biztosít.
f) Önkormányzat biztosítja, hogy a 2020-as városi, térségi rendezvénynaptárban a
rendezvényt feltünteti és népszerűsíti, valamint az ezzel kapcsolatos költségeket viseli.
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g) Önkormányzat közreműködik a díjkiosztón, és a záróünnepségen, valamint ezekre az
Önkormányzat térítésmentesen biztosít színpadot, dobogót és hangosítást.
Önkormányzat vállalja, hogy legalább 6 versenykategóriában különdíjat ajánl fel és ad
át.
4.

Önkormányzat vállalja, hogy jelen együttműködési megállapodás tárgyát képező
rendezvényt egy meghatározott összegű támogatással is támogatja, amelyre a
következő számítási módszert alkalmazza:
300 versenyző részvételéig

2.000.000. Ft

300-400 versenyző résztvevő között

2.500.000. Ft

400-500 versenyző résztvevő között

3.000.000. Ft

500-600 versenyző résztvevő között

3.500.000. Ft

600-700 versenyző résztvevő között

4.000.000. Ft

700 versenyző résztvevő fölött

5.000.000. Ft

A támogatás átutalása a végleges eredménylista önkormányzat részére történő
átadását követő 8 napon belül a Magyar Íjász Szövetség számlájára történik.

5.

Felek a megállapodás teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján,
messzemenően együttműködnek, a megállapodás megvalósítása tárgyában
folyamatosan konzultálnak. A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a
következők szerint jelölik ki:
Önkormányzat részéről:
Név: Böröcz Máté kabinetvezető
Tel.: +36-20-333-6525
E-mail: borocz.mate@szekszard.hu
MISZ részéről:
Név: Szedlár János alelnök
Tel.: 30/996-1414
E-mail: szedlarjani50@gmail.com
Név: Alexandra Manea szervező bizottság logisztikai referens
Tel.: 30/636-3706
E-mail: a.manea.ph@gmail.com
A Felek közötti kapcsolattartás elsődlegesen elektronikus úton - az utazások
csökkentése érdekében - elektronikus levélen vagy telefaxon keresztül történik.

E-mailen nem lehet azonban érvényesen közölni a megállapodás megkötésére,
módosítására, megszüntetésére, a teljesítés igazolására, jogról való lemondásra, jog
elismerésére, kötelezettség vállalására, vagy egyezségkötésre vonatkozó nyilatkozatot.
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6.

Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás teljesítése kapcsán folyamatosan
együttműködnek.

7.

Önkormányzat a jelen megállapodásban szereplő, illetve a MISZ által
rendelkezésére bocsátott – személyes adatokat a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján
elfogadott
2016/679.
számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja
alapján a Felek között fennálló megállapodás teljesítése érdekében kezeli.

8.

Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a megállapodásból eredő
jogviták elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Törvényszék, illetve a Szekszárdi
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

10.

A megállapodás öt 5 db egymással teljesen megegyező példányban készült. A
megállapodás példányaiból négy 4 darab eredeti példány Önkormányzatot, egy 1
darab eredeti példány a MISZ-t illeti meg.

Felek a megállapodást elolvasták, megértették, és mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Szekszárd, 20…. ………………………

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző

Budapest, 20…. ………………………

Vánky Sebastian elnök
Magyar Íjász Szövetség

Dátum

Aláírás
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