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EGYÜTTMÚXÖIÉSI MEGÁLLAPODÁS

egyrészről a Mag5rar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (székhelye:2890 Tata,
Bacsó Béla utca 66., levelezési címe: 2891 Tata, Pf.: 20, adőszám: 15702636-2-5I),
képviseli: Lőrincz Gábor dandártábornok, dandárparancsnok (a továbbiakban: MH 25.
KGY l.dd.),

másrészről a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (székhelye:2890 Tata,
Május 1. Út 53lB; Komárom-Esztergom Megyei Bíróság: Pk.60.069l2004/4.
adőszáma:l86l4828-2-11) képviselője: Mészáros Károly (a továbbiakban: Sportegyesület)
együttesen: Felek, külön-külön: Fél között az alább megjelolt helyen és időpontban a
következő feltételek mellett:

PREAMBULUM

A Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Sportegyesületek Országos Szövetsége 2020.
szeptember 22-én, 389-6412020. nlt. számon Együttműködési Megállapodást (a
továbbiakban: Alap Együttműködési Megállapodás) kötött a honvédelmi védelmi képességek
fenntartása szakfeladat (842202) hatékonyabb megvalósításának közös elősegítése érdekében.

Az Alap Együttműködési Megállapodásban rögzitésre került, hogy a haderő hatékony
működését szolgálja a személyi állomrány fizikai és mentális egészségének és ftzikai
állóképességének szinten tartása és javítása, amely szervezeti érdek és a honvédelmi
szervezetek vezetőinek is feladata, sőt kötelezettsége, mely nagymértékben hozzájáruI a
munkahelyi körülmények javításához. A Honvédelmi Minisáérium (a továbbiakban: HM)
felkérte a Honvédelmi Sportegyesületek Országos Szövetségét (a továbbiakban: HOSOSZ),
hogy e cél megvalósítását segítse elő. A HOSOSZ a felkérést elvállalta.

A HM és a HOSOSZ együttműködésének főbb területi az alábbiak
A személyi állomány kiképzési keretein kívüli, szabadidőben és munkaidőben, civil szervezet
keretein belül, illetve annak közreműködésével végzett

- rendszeres, szervezett és szakszetű sportolási feltételek biztosítása a személyi állomány
számára

- az előírt egészségi, pszichikai és fizikai megfelelés támogatása,
- a Személyi állomány munkavégző képességének fenntartása és javítása, továbbá a

nemzetközi katona sportban történő szerepvállalás segítése , támogatása.

Az Alap Együttműködési Megállapodás II. pontjában rögzítetí felhatalmazás alapján, az Alap
Együttműködési Megállapodásban foglaltak helyi szinten törlénő megvalósítása és a
részletszabályok meghatátrozása érdekében Felek az a\ábbi Együttműködési Megállapodást
kötik.
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I. Az együttműködés tárgya:

I.1. Az Alap Együttműködési Megállapodás III.3.1. pontjára tekintettel a
vállalja, hogy:
- szervezett és ellenőrzött keretek között, térítésmentesen biztositja az
számára a spor1olási fbltételeket, továbbá munka- és szabadidőben az alábbi
alábbi sporlszolgáltatásokat nyújda:

Sportegyesület

igényjogosultak
helyszíneken az

Ssz. Spo rtszolgáltatás megn evezése

Helyszíne (HM
vagyonkezelésű

ingatlan és a használt
épület, terem/helyiség

megielölése)

Időpont (nap és
kezdő, záró időpont
megielölése, vagy
tanácsadás esetén
egyeztetés szerint

meeielölés)

1.

okölvívó technikai és erőnléti
edzés
Kardio-bok sz, izomfejlesáő
eépek használata

Fényes fasori Nőtlen
Altiszti szálló területén

belüli kondicionáló terem

Hetente
Csütörtök 15:00-tól

)
Tradicionális íjászat
(hagyományos és megnövelt
távolsáson)

Fényes fasori Nőtlen
Altiszti Szálló területén

lévő labdarúeó pálya

Téli időszak
kivételével Hetente
Szerda 15:00-16:00

J.

Az alaku|at spo rtti sztte l
e gy ezetetett idő po ntb an atlétikai
erőnléti és gyorsaságfej lesztő
edzések mestartása

Az alakulatnálIévő
atlétikai és focipálya,

valamint tornakert

Egyezetetett
időpontban

4.
Az alakulat kiképzési tervében
szereplő lövészeti időszakban a
precíziós sportlövészet edzése

Kombinált Fegyvernemi
Lőtér, Szomód

Egyeztetett
időpontban,
alkalom szerint

5.
A katonák tájékozódási
képességének j avítása, táj futó
feladatok gyakorlása

Laktanya, szomódi
gyakorlótér, esetenként
közeli táifutó terepek.

A kiképzési tervben
rögzített időpontban

6. Taktikai közelharc
Fényes fasori Nőtlen

Altiszti Szálló nyugati
szárrly, étterem

Hetente
Kedd: 17:00-18:00

7. Stratégiai Táblaj áték Szakoszály
Fényes fasori Nőtlen

A|tiszti Szálló
klubhelvisée

Folyamatos

8. Sárkányhaj ó Szakosztály
Fényes fasori Nőtlen

Altisái SzáIIő
Nlrreati számy konyha

Hétfő, szerda, péntek
17:00-2I:00

- az MH 25. KGY l.dd.-ral egyeztetetten kiképzést támogatő sportbajnokságokat,
szabadidősport bajnokságokat, versenyeket és egyéb sportrekreációs programokat szervez,
melyekhez biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket,

- amennyiben az állami tulajdonú HM vagyonkezelésű ingatlannal összefiiggésben a
Sportegyesület - a tagdíjon túl - önálló bevételre tesz szert, az esetben e bevétel 30oÁ-át az
MH 25. KGY l.dd.-nak megfizeti (ebben az esetben a Sportegyesületnek beszámolót és
elszámolást kell készítenie és megküldenie az MH 25. KGY l.dd. és a HM VGH felé) vagy az
MH 25. KGY l.dd.-ral kötött külön megállapodás alapján MH 25. KGY l.dd. elhelyezési
utaltságába tartoző ingatlan karbantartására, korszenísítésére forgatja vissza (ebben az esetben
a Sportegyesület ezen munkákat kizarőlag a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok
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vagyonkezelő képviselőjórrek előzetes, írásbeli hoz,zétlárulásával végezheti el. A ráfbrdítások
költségei a Sportegyesületet terhelik, azokat a HM-től és az MII 25. KGY l.dd.-tól vagy
jogutódjától semmikor. semmilyen jogcímen nem követelheti.)

- tárgyév március 31-ig írásban tájékoztatja az MH 25. KGY l.dd.-í az áIlami tulajdonú HM
vagyonkezelésű ingatlannal összefüggésben a tárgyévet megelőző évben - a tagdíjon túl -
keletkezett önálló bevétel összegéről.

I.2. Az MFI25. KGY l.dd. vállalja. hogy:

- az I.1. pontban nreghatározottak teljesülése, megszervezése, megtartása érdekében
térítésmentesen biztositla az elhelyezési utaltságába tartoző, HM vagyonkezelésű ingatlanok
sportlétesítményeinek használatát,

- az igényjogosultak részére lehetővé teszi a sporllbglalkozásokon való részvételt,

- a HM yagy az MH érdekeit szolgáló, a jelen megállapodás céliait megvalósító sport
rendezvényeken (MH anratőr sporlbajnokságok- és versenyek, honvédelmi
sportrendezvények) történő részvételhez az igényjogosultak és az egyesületi tagság
szál|ítására a szabad kapacitások kihasználásával, egyedi igénylés alapján az MH 25. KGY
l.dd. a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a IlOSOSZ tagszervezetei részéte
honvédségi járművet bizlosít (Az igénybevételt és a tervezett fblhasználást évente meg kell
tervezni és jóváhagyásra beterjeszteni az MH 25. KGY l.dd. parancsnoka részére. A tervtől
eltérő. egyedi honvédségi jármű igénybevétel szabad kapacitás kihasználásával kízárő|ag az
érvényben lévő belső szabá|yzók előírásai alapján biztosítható.)

- (amennyiben a Sportegyesület esetében a HM Vódelemgazdasági Hivatal engedélyéveI, az
illetékes bíróság által székhelyként HM vagyonkezelésű ingatlan van bejegyezve, illetve ott
működik) a honvédség postai szolgáltatását, belső futárszolgálatát a vonatkozó szabályzók
alapján térítésmentesen biztosítja.

- AzI.1. pontban rögzített sportfbglalkozások idejére a Sportegyesület teljes tagsága részére
biztosítia a Fényes fasori Nőtlen Szálló területén az alábbi helyiségeket:

- kondicionáló terem,
- étkezdét.
- öltöző- és zuhanyzóhelyiségeket,
- kézmosó és nrellékhelyiségeket,
- az atlétikai és fbcipályát,
- tornakertet,
- teniszpályát,
- kézilabda pályát

- A szomódi Konrbinált Fegyvernemi Lőtér mesterlövész szektorát,

- a Sportegyesület rendelkezésére bocsájtja továbbá, ügyintézés és a sportfogla|kozásokhoz
szükséges eszközök tárolása céljábó1:

- a klubhelyisóget (taggyúlések idejére),
- a kis tornaterem melletti irodát,
- a kiegészítő épület nyugati szárnyát (kazfutház raktárépületraktárát),
- oldalsó számy műhelyét,
- kültéri középső garázst.
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tl. Egyéb rendelkezések:

II.1. A Sportegyesület a HM vagyonkezelésű ingatlant/ingatlanrészt magánszemély vagy jogi
szernély részére bérbe, albérlelbe adni nem jogosult.

II.2. A Sportegyesület gondoskodik az áItala haszná|t helyiségek rendeltetésszerű
használatáról, a vagyonbiztonsági előírások betarlásáról. Köteles betartani és betarlatni a tűz,
baleset- és munkavédelmi szabályokat, a környezetvédelmi, állagvédelmi és egyéb az ingatlan
használatával kapcsolatos. különösen az objektumban érvényben lévő biztonsági, beléptetési
előírásokat, továbbá figyelernbe venni az objektum szolgálati rendjét. Ezek be nem tartása
esetén mindennenrű felelősség a Sportegyesületet terheli.

II.3. A sportszolgáltatások nyújtása során figyelenrmel kell lenni az épperr aktuális
egószségügyi iránymutatásokra, szabályokra, illetve az esetleges korlátozásokra. A
fbglalkozás/rendezvény megtarlása minden esetben a Sporlegyesület felelősségi hatáskörébe
tartozik.

II.4. A Sporlegyesület köteles haladéktalanul tájékoztatni az MH 25. KGY l.dd.-t.
amennyiben az ingatlant károkozás (környezetszennyezés, károsítás, talaj -, vagy bármilyen
egyéb szennyezés) veszélye fenyegeti, vagy az ingatlanban kár keletkezett. Felek rögzítik,
lrogy amennyiben a Sportegyesület szerződésszegésével (a tájékoztatási kötelezettségének
elmulasztást is ideértve) okoz kárt, különösen, ha az ingatlanban kár keletkezlk, - úgy a kárt
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerződésszegés
esetére vonatkozó, 6:142. § alapján - a szerződésszegéssel okozott károkért való í'elelősség
szabályai szerint - köteles megtéríteni. Egyéb esetekben a Ptk. általános kártérítési szabályaí
az irányadók.

II.5. Ha a Sportegyesület az ingatlanban kárt okoz, az MH 25. KGY l.dd. választása szerint
köteles az okozott kárt az MH 25. KGY l.dd. f-elszólítását követő legkésőbb harminc napon
belül megtéríteni, illetve a károkozás előtti állapotot helyreállítani, amelynek költsége teljes
egészében a Sportegyesületet terheli, ama vonatkozó megtérítési igényt az MI,{ 25. KGY l.dd,-
ral szemben nem érvényesíthet.

11.6. A Sportegyesület az ingatlant csak az I.1. pontban meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében használhatj a.

II.7. A sporllétesítmények használatát úgy kell megtervezni, a szervezelt sportfoglalkozásokat
úgy kell megszervezni, hogy azok a kiképzési f-eladatok végrehajtását ne korlátozzák.

ll:8. A MI{ 25. KGY l.dd. által szervezett sportfoglalkozásokon a Sportegyesület tagiai is
részt vehetnek, a sporlfoglalkozásokon való részvétel során azonban az igényjogosultakat
előnyben kell részesíteni.

I1.9. A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban fbglaltak teljesítésével
összefüggésben felmerült költségeket maguk viselik. Amennyiben a Feleknek egymással
szemben bármely okból elszámolási igényük keletkezik, azt külön megállapodásban, írásban
rögzítik.

II.10. A Felek rögzítik, hogy az MH 25. KGY 1.dd. által tett vállalásokra csak az
alapfeladatainak teljesítését követőer-r és azon felül kerülhet sor.
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II.11. A Felek tudomással bírnak az ;jzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény
rendelkezései, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20II.
évi CXII. törvény 27. § (3) - (3a) bekezdései alapján rájuk háruló kötelezettségekről, melyek
maradéktalan teljesítése érdekében a tőlük elvárható módon kölcsönösen együttműködnek.

II. 1 2. Adaíkezelésre vonatko zó rendelkezések :

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen megállapodás fennállása alatt, valamint azí követően
is a jelen megállapodás megkötése, teljesítése során az általuk kezelt személyes adatok
tekintetében kötelesek betartani a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáről, valamint a 95l46lEK
rendelet haályon kívül helyezésérőI szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 20161679.
számű rendelet (GDPR) rendelkezéseit.
Felek jelen megállapodás megkötésével egyidejűleg, illetve jelen megállapodás teljesítésével
kapcsolatban, az egyik fél részéről a másik fel részére átadott, a Felek kapcsolattartóinak
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok szerint, kizárőlag jelen
megállapodás teljesítésével összefiiggő célból kezelik, és csak azoí munkavállalóik,
közreműködőik részére biztosítanak eze|<hez hozzáférést, akik részére ez indokolt és
szükséges.

III. A megállapodás megszüntetése:

III.1. A megállapodás megszűnik, ha
a) a Felek a megállapodást közös megegyezéssel megszüntetik;
b) az arr;a jogosult felmond,
c) az Alap Együttműködési Megállapodás megszűnik.

III.2. Jelen megállapodást bármely Fél egyoldalúan kizárőlag írásbeli felmondással
szüntetheti meg. A felmondásnak indokolást kell tartalmaznia, a felmondási idő a közléstől
számított 30 nap.

III.3. Az MH 25. KGY l.dd. a megállapodást azonna|i hatállyal írásban felmondhatja, ha
a) a Sportegyesület a megállapodásban vállaltakat nem teljesíti;
b) a Sportegyesület vagy az ő jogán azingatlanterületén taftőzkodő személy azN4H25.

KGY l.dd.-ral, vagy az MH 25. KGY l.dd. jogán az ingatlanban tartőzkodó személlyel
szemben az egynftélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít;

c) a Sportegyesület vagy az ő jogan azingatlanterületén tartózkodó személy azingatlant,
a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálja vagy a rendeltetésükkel
el l entéte sen hasznáIj a.

III.4. A megállapodás megszűnésekor a Sportegyesület köteles a rendeltetésszerű állapotnak
megfelelően ahasznáIt ingatlanrészt az MH 25. KGY l.dd.-nak visszaadni, ellenkező esetben
a rendeltetésszerű állapot vissza:íllításával kapcsolatos mindennemű költség a
Sportegyesületet terheli.

III.5. Amennyiben a Sportegyesület a megállapodás megszűnésekor ahasznált ingatlanrészt
önhibájából nem adja vissza (ide értve azt az esetet is, ha a birtokbavétel és ezálál a
visszaadás időpontja a Sportegyesület érdekkörében felmerülő ok miatt eltolódik), abban az
esetben a jogcím nélküli hasznáIatért a megállapodás megszűnésének időpontjátó| a 1Il20I0.
(I.27.) HM utasítás 13. § a|apján kalkulált bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű
hasznáIati díj továbbá üzemeltetési költség megf,rzetésére köteles.
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IV. Értelmező rendelkezés:

Igényjoeosultak:
a) a vonatkoző szabályzók szerint a honvédelmi szervezeteknél alkalmazásban álló

személyek,
honvédségi nyugdíjasok,
honvédtisájelöltek,
altisztjelöltek.

Y. Zárő rendelkezések:

V.1. A jelen megállapodás a Felek áItali aláírásának napját követő hónap első napjan lóp
hatályba, és határ ozatlan időtartamr a szőI.

Y.2. A kapcsolattartás módjában, illetve a kapcsolattartő személyében bekövetkező
változásokról a Felek írásban tálékoztatják egymást.

V.3. A jelen megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben az Alap Együttműködési
Megállapodás és a Ptk. rendelkezései azirányadők

V.4. Jelen megállapodást - mely 6 eredeti példányban készült, és példányokként 6 oldalból áll
- a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag és saját kezűlegírták a|á.

1. sz. melléklet: Kapcsolattartásrakijelölt személyek névjegyzéke

Tata,202I. januát 29. Tata,202I..ianlár 29.

MH 25. KGY l.dd.
dandárparancsnok

PH

b)
c)
d)

z Gábo' r dandártábornok

7

Készült: 6 példányban
Egy példány: 5 oldal
Ugyirrtéző: dr. Baka-Ilácz Alexandra hdgy. (02-34 191-7 5)Kapják: 1-2. sz. pld.: TTT-HSE

3-4. sz. pld.: MH 2_5. KGY l.dd.
_5. sz. pld.: HM VGH
6. sz. pld.: HM KTKF



1. sz. melléklet a

MAGYAR HONVEDSEG
25. KLAPKA GYÖRGY

lövrszoANDÁR

MH 25. KGY l.dd. nl.t. számhoz

. számú példány

Az Együttműködési Megállapodásban meghatározottakvégrehajtásával összefüggő
kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik:

MH 25. KGY l.dd. részéről meghatalmazott kapcsolattartó:
Név: Róth Balázs szds.
Beosáás: kiképzési részleg, beo. tiszt
Telefon: 06201433-9607
e-mail: bazsiroth@gmail.com

Név: Balogh Nándor
Beosztás: testnevelő tiszt
Telefon: 0630/83I-1731
e-mail: balog.nandor18@gmail.com

Sportegyesület részéről meghatalmazott kapcsolattartó :

Név: Mészáros Károly
Beosztás: elnök
Telefon: 06301575-4324
e-mail: ttt.tata.2004@gmail.com


