
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

42/2015.(111.26.) számú 

határozata 

a nyíregyházi labdarúgás egységes szakmai irányításának létrejöttével kapcsolatban a Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. valamint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. között megkötésre 

kerülő együttműködési megállapodás tervezetről szóló tájékoztató ró I 

A Közgyűlés 

a tájékoztatót tudomásul vette és egyetért a nyíregyházi labdarúgás egységes szakmai irányításának 
céljából, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. valamint a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. 
között létrejött együttműködési megállapodás tervezettel, és egyben hozzájárul, hogya Nyíregyházi 
Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője a mellékelt együttműködési megállapodást aláírja . 

k.m.t. ,,

!i'.~ ;(~C/ 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 


1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 


3./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft . 

4./ Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. 
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Melléklet a 42/2015. (111.26.) számú határozathoz: 

Egységes szerkezetbe foglalt 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - tervezet 

Amely létrejött a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24., 
képviseletében: Kósa Árpád ügyvezető), a továbbiakban Nyíregyházi Sportcentrum, 

és a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft., a továbbiakban FC Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstó i út 24/a., 
képviseletében: Révész Bálint ügyvezető), együtt: felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi 
tartalommal: 

A felek kijelentik, hogy köztük határozatlan idejű együttműködési megállapodás van érvényben 2013. 
július 15. óta, amelyet a mai napig mindkét fél teljesített. A Nyíregyházi Sportcentrum 7-21 éves 
korosztályig biztosította az utánpótlás nevelést, az MLSZ által kiírt kötelező bajnokságokban 
versenyeztette a csapatokat. Az FC Kft . a megállapodásban rögzített átigazolási díjakat és egyéb 
kötelezettségeket teljesítette. A felek közös akarattal ezen megállapodást megújítják, illetve módosítják a 
mai nappal: 

Az együttműködési megállapodás célja: 

Egymásra épülő, egymás tevékenységét kölcsönösen segítő, minőségi szakmai munkával, széles alapokra 
helyezett tehetségkutatással, felkészítéssel és neveléssel, akadémiai rendszerű elitképzéssel, folyamatos 
minőségi labdarúgó utánpótlás bázis biztosítása a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. bázisegyesület számára . 
A Nyíregyházi Sportcentrum a megállapodás időtartama alatt biztosítja, az FC Kft. számára a 
versenykiírásban előírt számú, utánpótláscsapatok versenyeztetését. 

1./ A szerződő felek jelen megállapodás időtartamát 2015. április lS-től, 2016. június 30-ig kötik azzal, 
hogy amennyiben felmondásra való ok nincs, a következő bajnoki évre a megállapodás automatikusan 
meghosszabbodik. 

2./ A felek tartalmilag egymásra épülve készítik el középtávú sportágfejlesztési terveiket és éves szakmai 
programjukat. Biztosítják az elfogadott programok végrehajtásának feltételeit. 

3./ A felek vezetői feladatuknak tekintik a kapcsolattartást, gondoskodnak arról, hogy közös feladataik 
meghatározása és értékelése a legmagasabb szintű testületeik előtt történjen. 

4./ Képviselőik közösen, állandó meghívottak olyan fontos szakmai fórumokra, amelyek asportágat 
érintik. Az érdemi együttműködéshez biztosítják egymás számá ra a szükséges információkat. 

5./ A felek megállapodnak, hogya Nyíregyháza Spartacus FC Kft . utánpótlásbázisát jelentő, Nyíregyházi 
Sportcentrum labdarúgó szakágán, illetve annak szervezeti egységeként működő, Bozsik József Labdarúgó 
Akadémián belül, az európai gyakorlatnak megfelelő, egységes, egymásra épülő, képzési rendszerben (6
19 éves korig), illetve 15 éves kortól, akadémiai képzési rendszerben, főállású akadémia szakmai vezető és 
képzési igazgató irányításával, a mindenkori klublicenc elvárásoknak megfelelő végzettségű edzőket 

foglalkoztatnak és finanszíroznak. Az edzők foglalkoztatása, személyi kérdések eldöntése a Nyíregyházi 
Sportcentrum hatáskörébe tartozik, kivétel ez alól a Bozsik József Labdarúgó Akadémia vezetője, amelyre 

az FC Kft. ügyvezetője tesz javaslatot a Nyíregyházi Sportcentrum részére . Ajavasolt személlyel szemben a 
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjének indokolt esetben vétó joga van. Az akadémia vezetőjét a 
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Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője tájékoztatja az Akadémia éves költségvetési keretéről, melyet a 
Nyíregyházi Sportcentrum üzleti terve tartalmaz. Az akadémia vezetője tudomásul veszi, hogya keret 

felhasználására javaslatot tehet a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjének úgy, hogy az üzleti tervben és 

az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződésekben a meghatározott célokhoz a javaslatnak 
igazodnia kell. 

6./ A felek megállapodnak, hogy az FC Kft. felnőtt bajnoki és kupamérkőzése i re, a Nyíregyházi 
Sportcentrum igazolt utánpótláskorú labdarúgóit, azok edzőit, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum 

közvetlen vezetőségét, a sportág népszerűsítése, a klubszeretet kialakítása érdekében, térítésmentesen 
engedi be, az erre a célra rendszeresített, különböző típusú belépővel. 

7./ A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogya hazai felnőtt bajnoki és kupamérkőzésekre, labdaszedő 

gyerekeket biztosít, egységes felszerelésben . 

8./ A felek megállapodnak abban, hogy az FC Kft-nek valamennyi Nyíregyházi Sportcentrum, illetve kettős 

játékengedéllyel rendelkező játékosok játékjogának megvásárlására, elővásárlási joga van . A Nyíregyházi 

Sportcentrum csak azon játékosait értékesítheti, akikre az FC Kft . vezetése nem tart igényt és erről írásban 
nyilatkozik. 

9./ Az FC Kft. vállalja, hogya szerződés időtartama alatt különös figyelemmel kíséri azon Nyíregyházi 

Sportcentrum igazolású labdarúgók fejlődését, akik a hazai és nemzetközi futballpiacon, piacképesek és 
korosztályos magyar válogatottak. Számukra a FIFA szabályainak megfelelően, 16 életévük betöltésekor, 

profi (munka) szerződést kínál annak érdekében, hogy minél több tehetséges játékost lehessen megtartani 

a nyíregyházi labdarúgás fejlődése érdekében . 

10./ A felek megállapodnak abban, hogya Nyíregyházi Sportcentrumból az FC Kft-hez igazolt és 

szerződtetett labdarúgókért semmiféle díjat nem kell fizetni, beleértve a FIFA szabályaiban szereplő, első 

profi szerződés kötésekor fizetendő Képzési és kártalan ítási összeget is. 

11./ A felek megállapodnak abban, hogya Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlásrendsze réből felkerült, 

volt saját nevelésű labdarúgóinak, az FC Kft. által történő végleges eladásából származó átigazolási, illetve 

kölcsönadási díjból a Nyíregyházi Sportcentrumot az alábbi részesedés illeti meg: 

Nyíregyházi FC Kft . részesedése : 
Sportcentrum 
részesedése: 

30% 

Eladás időpontja az 1. szerződéskötéstől számítva : 

70%1 éven belül : 
60%40% 

50% 
2 éven belül: 

50%3 éven belül: 
70% 30%4 éven belül : 
80% 20%5 éven belül : 

12./ A ll. pontban leírt értékesítésekhez az FC Kft-nek ki kell kérni a Nyíregyházi Sportcentrum írásos 

hozzájáruló nyilatkozatát. Ennek megszegése a megállapodás automatikus felmondásával jár. 

13./ A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy az érvényben lévő magyarországi Sport Törvén~ i?e 
vonatkozó rendelkezései alapján, játékosaival és azok törvényes képviselőjével, amatőr sportszerzodest 

köt. 
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14./ A Nyíregyházi Sportcentrum vállalja, hogy az Akadémia vezetője és a képzési igazgatója, az U-19-18
17-as csapatok edzői, rendszeres szakmai kapcsolatot tartanak fent az FC Kft. szakmai vezetésével. A 

kettős játékengedélyű labdarúgókat, kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsájt ják, bajnoki, kupa és 
előkészületi mérkőzések alkalmából. 

15./ Az FC Kft . szakmai vezetésének igénye és előzetes egyeztetés alapján, a Nyíregyházi Sportcentrum 
rendelkezésre bocsájtja, felkészülési mérkőzések céljára, korosztályos csapatait . 

16./ A felek vállalják, hogy minden szakmai és egyéb kérdések rendezése során, a közös célok és érdekek 
megvalósulását tartják szem előtt. Tiszteletben tartják egymás önállóságát, a vitás kérdéseket - lehetőleg a 
sajtó kizárásával - egymás között rendezik. 

17./ A Nyíregyházi Sportcentrum részéről, szakmai kérdésekben az Akadémia vezető és a képzési igazgató 
feladata az egyeztetés az FC Kft . erre kijelölt szakemberével. Az egyeztetésekről a két fél ügyvezetőjét 
folyamatosan tájékoztatják. 

18./ Jelen megállapodás 1./ pontjában meghatározott hatály indokolt esetben módosítható, kiegészíthető. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás érvényességének feltétele az FC Kft . 
felnőtt csapatának, a Magyar Nemzeti Bajnokság első vagy második osztályában való szereplése. A csapat 
kiesése a másod osztályból, valamint, ha a csapat bajnoki mérkőzéseit nem a Városi Stadionban játssza 
kivéve vis maior esetén - a megállapodás azonnali megszűnését vonja maga után. 

19./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egy időben, mellékleteként külön 
megállapodást kötnek az FC Kft. szerepvállalásáról a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft . által 
működtetett, Bozsik József Labdarúgó Akadémia támogatásában. 

20./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő kötelezettség megszegése esetén, a 
kialakult helyzetről haladéktalanul egyeztetést kezdenek. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 

Nyíregyháza, 2015 ..................... . 


Kósa Árpád, ügyvezető Révész Bálint, ügyvezető 

Nyíregyházi Sportcentrum Nyíregyháza Spartacus 
Nonprofit Kft . Football Club Kft . 


