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Tisztelt Közgyűlés! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 177 / 2017.(Vlll.31.) számú határozata alapján a 

nyíregyházi labdarúgást, különös tekintettel a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. NB 11-ben való 

szereplését, a profi labdarúgó csapat működési költséginek finanszírozását szponzori szerződés 

alapján biztosította a 2017 / 2018-as bajnoki évben. Felek a szponzori szerződésben foglaltak alapján 

egymással elszámoltak. 

A 2017/2018-as szezon végén 60 ponttal a Nyíregyháza Spartacus a bajnokság 5. helyén végzett, mely 

az előzőz évi bajnoki szerepléshez képest 7 hellyel jobb eredmény, de egyben azt is jelenti, hogy 

sajnos nem sikerült teljesíteni az eredetileg megalkotott célkitűzést és a csapat a továbbiakban is az 

NB II. küzdelmeiben vesz részt. 

A 2017/ 2018-as bajnokságban elért eredményekhez 33 játékos szolgálatát vette igénybe a csapat és 

1 saját nevelésű játékos volt a keret tagja . A 37. és 38. fordulóban összesen három 17. életévét még 

be nem töltött saját nevelésű fiatal játékos mutatkozhatott be, akik 2017. 07. 01-től a Klub irányítása 

alá tartozó Bozsik József Labdarúgó Akadémián nevelkedtek. A Klub vezetésének kiemelt célkitűzése, 

hogy az idei bajnoki szezonhoz képest több fiatal, saját nevelésű, a városhoz, a megyéhez kötődő 

játékost építsen be, ezzel is öregbítve Nyíregyháza városának és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyének, 

valamint a Nyíregyháza Spartacus Footbal Clubnak és a Bozsik József Labdarúgó Akadémiának a 

hírnevét. Ennek első jelei közé tartozik, a már említett 3 fiatal játékos bemutatkozása az első 

csapatban, illetve az, hogy a Klub a 2018-as évben több, a Bozsik József Labdarúgó Akadémián 

nevelkedett játékos részére kínált első hivatásos szerződést . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyháza Spartacus célkitűzéseinek 

teljesüléséhez, jövőbeni szerepléséhez, sikeréhez, működési költségeinek fedezetéhez a korábbi 

évekhez hasonlóan szponzori szerződés keretében kíván hozzájárulni. 

Az Önkormányzat a most megkezdett bajnokság tekintetében is világos célhoz köti a szponzori 

támogatást. A Klub menedzsmentjével közös célja, hogy a csapat mielőbb a legmagasabb osztályba 

kerüljön . 2018/2019-es bajnoki évre - az előző évi finanszírozáshoz hasonlóan - előleg formájában 

kívánja biztosítani támogatását az 1. számú mellékletként csatolt szponzori szerződésben 

megfogalmazott feltételekkel. 

A jelenlegi játékoskeret összeállításakor a Nyíregyháza Spartacus figyelembe vette az MLSZ által 

kialakított támogatási elveket, ennek értelmében az NB I-be történő fe ljutást követően a Klub a 

Szövetség legmagasabb mértékű támogatásában részesülhet. 

A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. férfi labdarúgó csapatának NB II-es sikeres szereplését a 2018/ 2019-

es bajnoki évben, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 115.000 eFt-tal kívánja a szponzori 

szerződésben vállaltak szerint támogatni. 65.000 eFt szponzori díj a szponzorált részére havonkénti 

bontásban, tíz egyenlő részre osztva, előleg számla ellenében kerül átutalásra 2018.09.07. napjától 

2019.06.30. napjáig. A bajnoki év végén a szponzorált által vállalt és teljesített reklámszolgáltatások a 

szerződésben meghatározott személyek által igazolt részletes teljesítés igazolás kiállításával kerülnek 

elszámolásra. Amennyiben a csapat a 2018/2019-es bajnoki évben feljut az NB 1. osztályba, abban az 

esetben a 65.000 eFt előlegként átutalt szponzori díj elszámolásával egy időben további egyszeri 

50.000 eFt-os szponzori díjban részesül. 



Amennyiben a Spartacus a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a Labdarúgó NB/11. 

sorozatokban történő részvételre használja, továbbá a vállalt marketing és egyéb tevékenységeket 

nem teljesíti, úgy a szponzoráció teljes összegét, illetve annak nem a szerződésben foglaltak szerint 

felhasznált részét az Önkormányzat részére köteles visszafizetni. 

Ha bármilyen okból nem történik meg a magasabb osztályba kerülés a bajnoki év végén abban az 

esetben az 50.000 eFt-os egyszeri szponzori díj a klub részére nem jár. 

A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. szponzori szerződésének részeként egy időben Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a hatályos városi sportkoncepció irányelvei alapján kiemelt 

csapatsportágként kívánja 2018-ban is támogatni a női labdarúgást. A szponzorációs szerződés

tervezet értelmében a Kft. kapja meg azt a támogatási összeget, azaz 1.500.000,- Ft-ot, amely az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a női labdarúgás támogatására rendelkezésre állt. A Klub 

2017. nyarán hozta létre női szakágát és a 2017/2018-as bajnoki szezonban a csapat az NB2 keleti 

csoportjában a 4. helyen végzett. A szakág kiemelkedő munkájának bizonyítéka, hogy a Magyar 

Labdarúgó Szövetség határozata alapján Nyíregyháza bekerült abba a szűk körbe, amely úgynevezett 

Kiemelt Képzési Központ lehet Magyarországon a női futballban . Ez további komoly feladatokat ró a 

Klubra, hiszen a felnőtt csapat mellett legalább 3 utánpótlás csapatot kell működtetniük, a Bozsik 

Programba be kell építeniük a lányokat, valamint meghatározott feladatokra újabb szakembereket 

kell alkalmazásba venniük. Ez a munkafolyamat minimum 60 új lány leigazolását, valamint 6-8 

szakember beintegrálását jelenti a nő i futball szakágára a klubon belül, mely feladatok többmilliós 

többletköltséggel járnak. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előte rje sztés megtárgyalására, a határozat-tervezetek, valamint a 

mellékleteiket képező szponzori és támogatási szerződés jóváhagyására. 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 30. 

~ 
Dr. Kovacs Fere~ 



1. számú melléklet a PKAB/214-1/2018. számú előterjesztéshez 

NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

... „/2018.(IX.6.) számú 

határozata 

a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyásáról 

A Közgyűlés 
az előterjesztést megtárgyalta, és 

hozzájárul Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. közötti, jelen 
határozat mellékletét képező szponzori szerződés megkötéséhez. 

Felhatalmazza: a Polgármestert a szponzori szerződés aláírására 

Utasítja: a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2018. illetve a 2019. évi 
költségvetésébe a szponzori szerződésben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetét 
tervezze be. 

2018. évben: férfi felnőtt csapatra 4 havi előlegként 
női szakágra 1.500.000,- Ft összegű szponzori díj 

2019. évben: a férfi felnőtt csapatra az éves szponzori díj és az egyszeri szponzori díj 

Felelős: Pató né Nagy Magdolna - gazdasági osztályvezető 
Határidő: folyamatos 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6. 

Erről értesülnek: 

1./ a Közgyűlés tagjai 
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3./ Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. {Nyíregyháza, Sóstói út 24/a.) 



Melléklet a ..... ./2018.(IX.6.) számú határozathoz 

SZPONZORI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ( székhely: 4400 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-15402006-
00000000, képvise li : Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor, 

más részrő l a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a .; 
bankszámlaszám: 12042809-01368672-00100008 Raiffeisen Bank, adószám: 12510609-2-15 
képviseli: Urbán Vikto r ügyvezető), mint Szponzorált között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekke l. 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a ... .... ./2018.(IX.6.) számú önkormányzati határozat 

alapján a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. felnőtt férfi és nő i labdarúgó csapatának Labdarúgó NB/11. 

küzdelmeiben a történő szerep lését szponzorálja 2018/2019-es bajnoki évben az alábbiakban 

meghat ározott fe ltéte lek te ljesülése mellett. 

2. FELEK KÖTELEZETISÉGEI 

2.1. SZPONZORÁLT VÁLLALJA 

2.1.1. hogy jelen szerződés hatálya alatt biztosítja a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott 
logó és/vagy egyéb megjelölés megjelenítését a Szponzor által meghatározott módon, 
különösen az alábbi helyeken: 

interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain; 

a kereskedelmi és közszo lgálati csatornák álta l közvetített mérkőzések alka lmával a LED 
falon/ reklámtáblán, azzal a fe ltétellel, hogy az a televíziós közvetítés során is látható 
legyen; 

a csapat minden nyomtatott anyagán, így különösen, de nem kizárólag a posztereken, a 
csapat álta l viselt mezeken; 

a szponzorált a rendelkezésére álló minden más felületen népszerűsíti a várost, a város 
cégeit, a város más attrakcióit. 

2.1.2. hogy évente legfeljebb három alkalommal lehetővé teszi a Szponzor számára, hogy az 

általa működtetett labdarúgó csapat játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós cé lokra 

igénybe vegye. Ilyen eset ben a Szponzor a promóciós esemény előtt legalább tizenöt 

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

mely időpontban és mi lyen időtartamban . 

2.1.3. hogy a jelen pontban vá llalt szolgáltatásokat saját költségén biztosítja. A Szponzorá lt 

további költség megtérítésére nem jogosult a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei 

teljesítéséve l összefüggésben. 

2.1.4 hogy honlapján - nyiregyhazaspartacus.hu - a Szponzor logóját kiemelten megjeleníti, 
va lamint az átlépést linkkel a nyiregyhaza.hu oldalra biztosítja. 

2.1.5 hogy az NB/11-es mérkőzések beharangozása, sajtótájékoztatók va lamint a 
sporteseményekrő l szóló tudósítások kapcsán (országos és helyi sportlapokban, 
Nyíregyházi TV-ben), PR megjelenések és nyilatkozatok során minden esetben megemlíti a 
Szponzor nevét és a szponzoráció tényét. 



2.1.6. hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját kommunikációs 
tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben Szponzorálttal történt 
egyeztetést követően. 

2.1.7. kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag jelen szerződés 1. 
pontjában meghatározott Labdarúgó NB/11. sorozatokban történő részvételre fordíthatja . 
Szponzorált a szponzorációs díjból teljesített kifizetéseiről a Szponzort tárgyévet követő 
június 30-ig tájékoztatja . 

2.1.8. hogy a cég adataiban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges 
változást (pl.: cégforma, név, bankszámlaszám stb. megváltozása) haladéktalanul, de 
legkésőbb 15 naptári napon belül írásban a Szponzor tudomására hozza. 

2.2. SZPONZOR KÖTELEZETTSÉGEI 

2.2.1. Szponzor köteles a Szponzorált 2.1. pontban felsorolt kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges eszközöket és adatokat (logó grafikai formátum, nyomtatott és elektronikus 
hirdetések, szponzor eszközök, stb.) hibátlan minőségben, mennyiségben és időben 

átadni. 

2.2.2. Szponzor köteles a Szponzorált szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni a 
4. pont szerint. 

3.3 SZPONZOR, ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

3.3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt a 
határidők betartásával úgy együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált 
szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen. 

3.3.2. Szponzorált tudomásul veszi, hogy szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált 
időszakban, a férfi labdarúgó csapatra 65.000.000 Ft-os, a női csapatra 1.500.000,- Ft-os, 
azaz összesen 66.500.000,- Ft-os szponzori díj előlegként megfizetett részére a vállalt 
kötelezettségek teljesítése esetén jogosult. A szponzori díj egyszeri, bajnoki év végén járó 
50.000.000 Ft-os részére kizárólag abban az esetben jogosult, ha a 2018/2019-es bajnoki év 
végén, az utolsó fordulót követően a férfi csapat NB 1. osztályba kerül. 

3.3.3. Amennyiben a szponzorált az adott bajnokság végén nem kerül magasabb osztályba (NB 1-
be), akkor a 66.500.000 Ft előlegként már megfizetett szponzori díj összege a teljesítés 
igazolás kiállításával a szponzorált részére minden levonástól mentesen elszámolható, 
ugyanakkor az NB l-es bajnoki osztályba kerüléshez kötött egyszeri 50.000.000 Ft-os 
szponzori díj a szponzorált részére nem jár. 

4. TEUESÍTÉS 

4.4.l. A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített 
kötelezettségeit határidőre teljesítette, a Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem 
merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció 
összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott Labdarúgó 
NB/11. sorozatokban történő részvételre 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 
kézhezvételétő l számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét, 



illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben foglaltak szerint felhasznált részét a 
Szponzor részére visszafizetni. 

4.4.2. Szponzorált minden tárgyhó 5. napjáig a Szponzor szamara 8 napos fizetési határidő 

megtartása mellett a szponzori díj bajnoki évre meghatározott összegének 1/ 10-ed részéről 
előleg számlát bocsát ki. 

4.4.3 Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy: 

• A szponzorált mindenkori ügyvezetője 

4.4.4 Szponzor szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy: 

• Kőha l mi Richárd - Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője 

S. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATIARTÁS 

Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki: 

Szponzor részéről: 

Szponzorált részéről: 

Kósa Árpád 
Polgármesteri Kabinetvezető 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. 
Telefon: 42/ 524-524 
e-mail: arpad.kosa@nyiregyhaza.hu 

Urbán Viktor 
Ügyvezető 
Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. 
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a 
Telefon: 30/678-9420 

Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot. 
Kö lcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges 
információkat, adatokat, eszközöket. 

6. FIZETÉSI FEL TÉTELEK 

6.1. Szponzori díj 

a férfi csapatra a 2018/2019-es bajnoki évre bruttó 65.000.000 Ft (tartalmazza az általános 
forgalmi adó összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában 
esetlegesen fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A 
szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor. 

a női csapatra 2018. második félévre 1.500.000,- Ft (tartalmazza az általános forgalmi adó 
összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen 
fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A 
szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor. 

6.2 Számlázás 

6.2.1 A férfi csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév 

szeptember 07. napjától-következő év június 30. napjáig) havonkénti bontásban történik, a 
Szponzorá lt által minden tárgyhó 7-ig kiállított és Szponzor által jóváhagyott előlegszámla 
alapján. Az előleg elszámolására a bajnoki év végén kerü l sor. Az előleg elszámolásáról szóló 



végszámlának szoros melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás a jelen 
szerződésben vállalt szakmai teljesítésről. 

6.2.2 A női csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév 
szeptember 07. napjától-tárgyév december 31. napjáig) előleg megfizetése formájában egy 
összegben történ ik, a Szponzorált által szeptember 15-ig kiállított és Szponzor által 
jóváhagyott előlegszámla alapján. Az előleg elszámolására a 2019. január 31-ig kerül sor. Az 
előleg elszámolásáról szóló végszámlának szoros melléklete mindkét fél által alá írt és igazolt 
teljesítésigazolás a jelen szerződésben vállalt szakmai teljesítésről. 

6.2.3 A szponzori díj előlegként történő megfizetése a Szponzorált által megadott hitelintézeti 
számlára történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással. 

6.2.3 Az előleg számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani, és azokon a következő 
adatokat, információkat kell feltüntetni : 

• Megrendelő : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 4400 Nyíregyháza, 
Kossuth tér 1.) adószám: 15731766-2-15 

• Szolgáltatás megnevezése (szponzori díj) 

6.2.4 Amennyiben a szponzorált férfi csapata a bajnoki év végén az NB 11- es bajnokság feljutó 
helyezettjeként az NB l-es bajnokságba feljut, abban az esetben, az előlegek elszámolásával 
egy időben 50.000.000 Ft egyszeri szponzori díjról jogosult a szponzor részére, „ egyszeri 
szponzori díj" megnevezéssel számlát kibocsájtani. 

7. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK 

7.1. 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. szerinti törvényes késedelmi 
kamattal együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével Felek elszámolnak. A Szponzor 
elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még 
nem tett eleget, további fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel 
a Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles. 

8. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

8.1. Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú, írásban történő 
felmondására Szponzorált súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek 

minősül különösen, ha: 
• Szponzorált fizetésképtelenné válik vagy csődbe megy és/vagy Szponzor engedélye nélkül 

átruházza a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. 

8.2. Szponzorált fenntartja magának a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha 
Szponzor a szponzorálási díj részleteinek átutalását a fizetési határidő lejárta után, 
Szponzorált ismételt írásbeli felszólítására sem teljesíti. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9.1 Szerződő felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező vitás 
kérdések elsődlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására . Esetleges jogvita esetén felek 
kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

9.2 Jelen szerződés 2018. szeptember 6. napjától hatályos. 



 

 

9.3.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

 
9.4 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). 

 
9.5  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. 

 
9.6 Szponzorált a szerződés aláírásával és végrehajtásával megerősíti, hogy jelen szerződést 

minden részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és 
hibátlannak találta. 

 
9.7 A jelen szerződés hat (6) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt példányban készült magyar 

nyelven, melyből 4 példány a Szponzoré, illetve 2 példány a Szponzorálté. 
 
Nyíregyháza, 2018. szeptember 6. 
 
 
 
 
............................................................... 
 
Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. 
                 Urbán Viktor 
                  ügyvezető 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Dr. Kovács Ferenc 
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