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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött  

egyrészről a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (székhely: 1106 Budapest Pilisi utca 52.  

adószám:19001315-1-42, képviselő: Szegvári Ferenc) 

másrészről a Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (székhely: 1116 Budapest Tétényi út 128b-

130. adószám: 18241707-1-43, képviselő: Zubercsány Diana), mint a Magyar Ebtenyésztők Országos 

Egyesületeinek Szövetsége által német juhászkutya fajtában kijelölt, szerződött és megbízott 

fajtagondozó egyesülete 

 

a továbbiakban együttesen Felek között a mai napon az alábbiak szerint:  

 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, 

hogy a fajta világszervezetének (WUSV) a 2017 évben megrendezésre kerülő világbajnokságára a 

WUSV által előírt szabályoknak megfelelően közösen megrendezésre kerülő magyarországi 

válogatóverseny költségeit együttesen vállalják, mely az alábbiak szerint történik. 

 

2. Az MNJK vállalja a verseny területéül szolgáló futballpálya és nyomkövető területek használatára 

vonatkozó egyeztetést és azok ingyenes rendelkezésre bocsátását.  

 

3. A HNJE vállalja a bírók kikérésével járó ügyintézést.  

 

4. Felek meghatározzák, hogy a verseny megrendezésével kapcsolatban az alábbi költségek 

kerülnek kifizetésre:  

 két külföldi bíró (egy belga vagy német) szállás- és útiköltsége, valamint tiszteletdíja 

 két külföldi segéd (egy holland és egy szlovák segéd) szállás- és útiköltsége, valamint 

tiszteletdíja 

 két tolmács szállás- és útiköltsége, 

 három nyomfektető személy szállás és útiköltsége, 

 a bírók, a segédek, a tolmácsok és a nyomfektetők (9 fő) étkezése, 

 bíró és segédek ajándékozása, fejenként legfeljebb 10.000 Ft értékben.  

  

5. A 4. ponton túl esetlegesen felmerülő indokolt költséget a Felek haladéktalan egyeztetést 

követően együttesen, számla ellenében, 50-50 százalékos arányban teljesítik. 

 

6. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyikőjük által szerzett szponzor támogatását teljes 

egészében és számla ellenében elsődlegesen a 4. pontban leírt költségek fedezésére fordítják.  

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy közösen kijelölnek egy személyt, aki a szponzorok által 

juttatott támogatások összegét kezeli, és a kifizetéseket a meghatározott számlák ellenében 

teljesíti. A kijelölt személy az egyesületek felé az összegekkel elszámol, és a számlákat 

bemutatja, átadja. 
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8. Felek megállapodnak abban, hogy a szponzorok által adott támogatásból kifizetett költségeken 

felül megmaradó összegek kifizetését számla ellenében 50-50 százalékos arányban azok 

keletkezésekor, haladéktalanul vállalják és teljesítik 

 

9. Felek kijelentik, hogy a rendezvény megszervezéséhez szükséges anyagi fedezettel rendelkeznek. 

 

10. Felek kijelentik, hogy 200-200.000 Ft kaució letételét vállalják az általuk kijelölt személynél. 

 

11. Felek kijelentik, hogy a kaució a 4. és 5. pontban meghatározott költségek kifizetésére 

használható fel abban az esetben, ha valamelyik Fél késedelembe esik, vagy a teljesítést nem 

tudja vállalni. A költségek kifizetését követően a kaució, vagy annak fennmaradó összege a 

feleknek visszajár. 

 

12. Jelen szerződés nem szabályozott eseteire a Ptk., illetve az ide vonatkozó hatályos jogszabályok 

érvényesek. 

 

Felek a fenti szerződést miután elolvasták és megértették, akaratukkal mindenben egyezőnek találták 

és maradéktalanul elfogadták.  

 

 

Budapest, 2017. február 1.  

 

 

 

 

…………………………………………………. 

Magyarországi Német Juhászkutya Klub 

képviselője 

Szegvári Ferenc 

…………………………………………………. 

Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület 

képviselője 

a MEOESZ fajtagondozói megbízottja 

Zubercsány Diana  

 

 

 

 


