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    Együttműködési Megállapodás   

 

amely létrejött egyrészről a Vasas Akadémia Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 58., képviseli: 

Csúri Csaba ügyvezető), továbbiakban: Vasas Kubala Akadémia 

másrészről Szilády RFC Kiskunhalas Kossuth Lajos u. 14. képviseli: Horváth Anikó elnök. 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a kölcsönös sportkapcsolat kialakítása érdekében 
együttműködési megállapodást kívánnak kötni, aminek része, hogy: 
 

1.1 A Vasas Kubala Akadémia tudomásul veszi, hogy a Szilády RFC az együttműködési megállapodás 

megkötése után is stratégiai döntéseiben önálló, és független utánpótlás nevelő egyesületként működik 

tovább.  

 

1.2. .A Szilády RFC kijelenti, hogy képzési - nevelési célja a tehetséges gyerekek szervezett 

keretek közt történő „felfelé áramoltatása”, ezért köti ezt a megállapodást. 

 
1.3. Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik. A jelen megállapodást, bármelyik fél 6 hónapos 
felmondási idővel mondhatja fel. 
 
2. A Vasas Kubala Akadémia jelen megállapodásban az alábbiak teljesítését vállalja: 
 
2.1. Vasas Kubala Akadémia szakmai vezetői, edzői közösen egyeztetett időpont(ok)ban szakmai 
továbbképzést nyújtanak a Szilády RFC utánpótlás edzőinek, amelyen ismertetik a Vasas Kubala 
Akadémia szakmai koncepciójának elemeit. 

 
2.2. Külön megállapodásban rögzített feltételekkel a Vasas Kubala Akadémia lehetőségeit és 
kapcsolatait felhasználva támogatja a Szilády RFC magas szintű szakmai munkájához szükséges 
infrastrukturális és/ vagy tárgyi feltételeinek biztosítását. 
 
2.3. Vasas Kubala Akadémia vállalja, hogy a Szilády RFC korosztályos csapataiból a legtehetségesebb 
játékosok a Felek által közösen meghatározott időpontokban részt vehetnek a korosztályos csapatainak 
edzésein, foglalkozásain, felmérésein. 

 

2.4. Vasas Kubala Akadémia lehetőségeihez mérten igyekszik nemzetközi tornát biztosítani a Szilády 
RFC legtehetségesebb sportolóinak (vendégjátékosként a Vasas Kubala Akadémia korosztályos 
csapataiban). 
 
2.5. Vasas Kubala Akadémia vállalja, hogy korosztályos csapatai a Szilády RFC korosztályos 
csapataival barátságos mérkőzéseket játszanak közösen előre kijelölt időpontokban. 
 
2.6. Vasas Kubala Akadémia bármely korosztályos csapata meghívás esetén, lehetőség szerint részt 
vesz a Szilády RFC által rendezett szabadtéri és terem labdarúgó tornákon. 
 
 
2.7. Vasas Kubala Akadémia lehetőséget biztosít a játékosok át -, és visszaigazolására a Szilády RFC 
írányába a felnőtt, illetve az utánpótlás korosztályokban egyaránt.   
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2.8. Vasas Kubala Akadémia vállalja, hogy megjeleníti a Szilády RFC klublógóját és feltűnteti weboldal 
elérhetőségét a saját kommunikációs felületein, de elsősorban a hivatalos klub honlapon. 
 
2.9. Vasas Kubala Akadémia engedélyezi, hogy a Szilády RFC minden lehetséges fórumon a Vasas 
Kubala Akadémia együttműködő sportszervezeteként, partnereként léphet fel. 

 

2.10. A Vasas Kubala Akadémia vállalja, hogy a Szilády RFC által átadott játékosok prezentációs 
anyagában lehetőség szerint feltünteti a Szilády RFC-t, mint nevelőegyesületet.  
 
2.11. A Vasas  Kubala Akadémia vállalja, hogy a Szilády RFC  előzetes írásbeli engedélye nélkül az 
igazolt labdarúgóját próbaedzéseken nem fogadja, illetve nem igazolja át. 
 
3. A Szilády RFC jelen megállapodásban az alábbiak teljesítését vállalja: 

 
3.1. .A Szilády RFC vállalja, hogy a Vasas Kubala Akadémia utánpótlás szakmai programjának főbb 
elemeit a saját képzési – nevelési programjába lehetőség szerint beépíti.  
 
3.2. A Szilády RFC vállalja, hogy lehetőség szerint részt vesz a Vasas Kubala Akadémia tehetségkutató 
rendezvényein. 
 
3.3 .A Szilády RFC vállalja, hogy felhívja a Vasas Kubala Akadémia szakembereinek figyelmét az általa 
felfedezett környékbeli tehetséges labdarúgókra is. 
 
3.4. A Szilády RFC vállalja, hogy az általa szervezett szabadtéri és terem labdarúgó tornákra igény és 
lehetőség szerint meghívja a Vasas Kubala Akadémia korosztályos utánpótlás csapatait. 
 
3.5. A Szilády RFC vállalja, hogy a legtehetségesebb játékosait 14. életév fölött igény és szándék 

esetén elsősorban a Vasas Kubala Akadémia csapataiba irányítja, az alábbi kiválasztási lépcsők 

betartásával: 

 

3.5.1. .A Szilády RFC felhívja a Vasas Kubala Akadémia figyelmét a csapataiban játszó 

tehetséges gyerekekre.  

 

3.5.2.A Szilády RFC lehetőséget biztosít a Vasas Kubala Akadémia szakemberének, hogy 

tehetséges játékosát a saját edzésén megfigyelhesse.   

 

3.5.3. A Szilády RFC elősegíti, hogy a kiválasztott, tehetséges gyermek igény és szándék 

esetén a Vasas Kubala Akadémia próba edzésein, próba mérkőzésein részt vehessen.  

 

3.5.4. A Felek közös döntése értelmében a kiválasztott játékos átigazol a Vasas Kubala 

Akadémiára. 

 
3.6. A Szilády RFC vállalja, hogy a Vasas Kubala Akadémia előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az 

igazolt labdarúgóját próbaedzéseken nem fogadja, illetve nem igazolja át. 

3.7. A Szilády RFC vállalja, hogy megjeleníti a Vasas Kubala Akadémia klublógóját és feltűnteti 
weboldal elérhetőségét a saját kommunikációs felületein, de elsősorban a hivatalos klub honlapon. 
 
3.8. A Szilády RFC engedélyezi, hogy a Vasas Kubala Akadémia minden lehetséges fórumon a Szilády 
RFC együttműködő sportszervezeteként, partnereként lépjen fel.  
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3.9. A Szilády RFC vállalja, hogy igény szerint, az általa megkötött amatőr sportolói szerződésekben a 
Vasas Kubala Akadémiát együttműködő sportszervezetként, ill. partnerként tűnteti fel a játékos 
előmenetel kapcsán. 
 
3.10. A Szilády RFC kijelenti, hogy jelen szerződés időtartama alatt elsősorban a Vasas Kubala 
Akadémiához küld játékost.  
 
4. Felek kijelentik, hogy arculati elemeiket a kommunikációs felületeiken kölcsönösen használhatják, 
közösen kialakított szabályok szerint. 
 
5. Jogvita esetére Felek elfogadják, hogy a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 
6. Jelen megállapodást – amely 3 oldalon 4 példányban készült - felek, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
………………………………….      ……………………………….. 

       Vasas Akadémia Kft.       Szilády RFC Kiskunhalas

  

 


