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SZPONZOR SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről  

…………………………………………..……….. 

székhely: ………………………………………… 

adóig.száma: ………………………….…………. 

bankszámlaszám:…………………………………. 

 képviseli: ………………………………………. 

mint Szponzor (a továbbiakban: Szponzor),  
 

másrészről  
 

Tordas Sportegyesület  
székhely: 2463 Tordas, Szabadság út 87  

nyilvántartási szám: Fejér megye 1902 /2013  

adószám: 19820923-1-07 

bankszámlaszám: 11736082-20054874 

képviseli: Farkas Örs elnök, 

mint Szponzorált (a továbbiakban: Szponzorált) között az alábbi feltételekkel. 
 

1. Szponzor vállalja, hogy a Szponzorált a Tordas SE utánpótlás labdarúgó szakosztályának 

és felnőtt labdarúgó szakosztályának 2014-15. évi bajnoki és kupa valamint nemzetközi  

kupa küzdelmeiben való részvételre történő felkészülést és a versenysorozatokon történő 

szereplését szponzorálja jelen szerződés 2. pontjában részletezettek szerint.  
 

2. A Szponzor köteles: 

a) Szponzorált kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges eszközöket és adatokat (logó 

grafikai formátum, nyomtatott és elektronikus hirdetések, szponzor eszközök, stb.) 

hibátlan minőségben, mennyiségben és időben átadni. 

b) Szponzorált szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni. 

c) Jelen szerződés aláírását követően az alábbiakban részletezett határidőre szponzori 

támogatásként a Szponzorált bankszámlájára átutalni  

- jelen szerződés aláírásától számítva 8 napon belül ……………. Ft-ot  

 
 

3. A Szponzorált vállalja hogy 

a) a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott logó és/vagy egyéb megjelölés 

megjelenését, a Szponzor által meghatározott módon, különösen az alábbi helyeken 

biztosítja a jelen Szerződés hatálya alatt:  

- interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain, 

- mérkőzések tartama alatt a Szponzor molinóját kihelyezni, 

- a csapat minden nyomtatott reklám és bemutatkozó anyagán, így különösen, de nem 

kizárólag mérkőzésfüzeteken, szórólapokon, posztereken. 

b) évente legalább egy alkalommal lehetővé teszi a Szponzor számára, hogy az általa 

működtetett csapatrész játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra igénybe 

vegye. Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény előtt legalább tizenöt nappal 

korábban köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz szüksége, 

mely időpontban és milyen időtartamban. A promóciós tevékenység azonban nem 

ütközhet versenyszezonban megjelölt mérkőzés napjával vagy edzőtáborral. 

c) a Szponzorált honlapján - www.tordasse.hu – a Szponzor logóját a támogatók között 

megjeleníti, valamint az átlépést linkkel a www.ceh.hu oldalra biztosítja. 



 

Tordas Sportegyesület 

2463 Tordas, Szabadság út 87 

www.tordasse.hu  

 

 2 

d) a mérkőzések beharangozása, sajtótájékoztatók valamint a sporteseményekről szóló 

tudósítások kapcsán, PR megjelenések és nyilatkozatok során lehetőség szerint 

megemlíti Szponzor nevét és a szponzoráció tényét. 

e) Szponzorált hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját 

kommunikációs tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben 

Szponzorálttal történt egyeztetést követően. 

f) Szponzorált kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag 

jelen szerződés 1. pontjában meghatározott célra fordíthatja. Szponzorált a 

szponzorációs díjból teljesített kifizetéseiről a Szponzort 2014. július 15-ig 

tájékoztatja. 

g) Szponzorált a cég adataiban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából 

lényeges változást (pl.: név, székhely bankszámlaszám stb. megváltozása) köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül írásban a Szponzor tudomására 

hozni. 

h) Szponzorált köteles az általa rendezett mérkőzésekre a szerződés hatálya alatt a 

Szponzornak 3 db éves belépőt biztosítani. 
 

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt olyan 

határidők betartásával együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált 

szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen. 
 

5. A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített 

kötelezettségeit határidőre teljesítette, és Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem 

merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett.  
 

6.  A Felek rögzítik, hogy, amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a 

szponzori támogatás, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban 

meghatározott módon használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt 

marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy a Szponzorált a Szponzor erre a 

célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 

munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a 

jelen Megállapodásban foglaltak szerint felhasznált részét a Szponzor részére 

visszafizetni. 
 

7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szponzorált jogosult a szponzori támogatást 

sporteszközök, sportruházat, pályafelszerelés, edzést segítő eszközök megvásárlására, 

sportpálya, edzőterem, téli felkészülést biztosító csarnok bérlésére, autóbuszbérlésre, 

útiköltségek megtérítésére, edzőtábor lebonyolítására, hirdetésre és reklámcélú anyagokra 

fordítani. 
 

8. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. 

Felek írásbeliségnek fogadják el az e-mail, telefax, ajánlott levél útján küldött 

nyilatkozatokat. A jelen szerződés esetleges módosításával vagy megszűntetésével 

kapcsolatos nyilatkozatokat Felek kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más 

módon, igazoltan átvett levél útján tehetik meg (e-mail, telefax nem elfogadható). 
 

9. Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő személyeket 

jelölik ki: 

 

Szponzor részéről:  név: 

     Telefon:  

     e-mail: 
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Szponzorált részéről:  név: Farkas Örs, elnök 

     Telefon: 06-20-563-9881 

                                                           e-mail: fariori@gmail.com 
 

10. Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a 

kapcsolatot. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés 

teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, eszközöket. Felek vállalják, hogy 

kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy jelen megállapodás lényeges tartalmáról a 

tájékoztatást egyik fél sem tagadhatja meg üzleti titok címén. Felek kölcsönösen 

kijelentik, hogy a jelen pontban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. A fentiekre 

tekintettel szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési 

megállapodás tartalmát nem tekintik üzleti titoknak, azt felek egyaránt jogosultak, de 

egyben kötelesek is nyilvánosságra hozni, illetve az ellenőrzést végző szervezetek részére 

annak másolatát átadni, és abba betekintést adni. 
 

11. A Szponzorált nem – vagy nem szerződésszerű – teljesítése esetén Szponzor a szerződést 

rendkívüli felmondással felmondhatja vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással 

egyidejűleg a már felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. 301/A §-a szerinti 

késedelmi kamattal együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével Felek 

elszámolnak.  
 

12. Szponzorált fenntartja magának a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha 

Szponzor a szponzorálási díj részleteinek átutalását a fizetési határidő lejárta után, 

Szponzorált írásbeli felszólítására 8 napon sem teljesíti. 
 

13. Szerződő felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező 

vitás kérdések elsődlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén 

felek kikötik a Szponzorált székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 
 

14. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásától 2015. augusztus 31-ig hatályos.  
 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a Sporttörvény, a civil 

szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

16. A szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a 

jelen szerződés megkötésére jogosultak, más, harmadik személyekkel e tárgyban kötött 

szerződéseikkel a jelen megállapodás nincs ellentmondásban. 
 

17. Szerződő felek a szerződés aláírásával és végrehajtásával megerősítik, hogy jelen 

szerződést minden részében alaposan áttanulmányozták és azt teljesnek, 

ellentmondásmentesnek és hibátlannak találták. 
 

18. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező kettő (2) példányban készült. 
 

Budapest, 2014 ……………………………… 

 

 

.................................................. 

Tordas Sportegyesület 

 

 

..................................................... 

 

  Szponzorált      Szponzor 
 


