
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely egyrészről 

A Magyar Lovassport Szövetség 

cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

adószám: 18158074-2-42 

Képviseli: Stróbl Dorottya 

mint megbízó (továbbiakban Megbízó) 

 

másrészről a 

cím:  

adószám:  

képviseli:  

mint megbízott (továbbiakban megbízott) között jött létre, az alábbiak szerint 

 

1. A Megbízó a Magyar Lovassport Szövetség szabályzatainak alapján megbízást ad a 

megbízott részére, hogy a 2017. április 1. – október 31. időszakban egy 

a………..………………..helyszínen egy alkalommal megrendezésre került regionális 

és/vagy országos minősítő kategóriájú díjugrató verseny megrendezésének szervezési 

előkészítési és lebonyolítási feladatait ellássa. 

 

           A feladatok részletezése  

 

- versenykiírás készítése, 

- kupák, érmek beszerzése, gravírozása, 

- boxok, nevezések beosztása, időbeosztás készítése, 

- a lovasok érkeztetése,  

- a versenyszámok összeállítása,  

- a nevezési díjak beszedése, 

- a versenyhelyszín előkészítése (talaj-előkészítés, pályaépítés) 

- a mobil boxok felállítása és elbontása, 

- verseny lebonyolítása, 

- valamint a versenyen dolgozó szakemberek ellátása. 

 

2. A Megbízott a megbízást a követelmények és feltételek ismeretében elfogadja. A 

megbízás teljesítése során a megbízott a megbízó által meghatározott 

követelményeknek és a vonatkozó sportszakmai előírásoknak mindenben megfelelő 

módon köteles eljárni. A megbízott szavatol azért, hogy a megbízás megfelelően magas 

színvonalú teljesítéséhez szükséges jogosultsággal és tapasztalattal, és kellő 

képzettségű, szakmailag jártas, gyakorlott személyzettel rendelkezik. A megbízott a 

megbízás ellátása során – saját megbízási díja terhére- jogosult harmadik személy 

közreműködését igénybe venni, azonban annak magatartásáért és szerződésszerű 

teljesítéséért sajátjaként felel. 

 

3. A megbízás határozott ideig, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig tart. 

 

4. A Megbízott a 1. pontban foglalt tevékenység ellátásáért bruttó 413 800.- Ft azaz 

négyszáztizenháromezer-nyolcszáz forint megbízási díjra jogosult, amely az alább 

rögzített időpontban esedékes. 

 



 

5. A megbízási díjat Megbízott kizárólag a rendezvénnyel közvetlenül kapcsolatos 

kiadásokra fordíthatja.  

 

6. A megbízási díj a Megbízott által, versenyrendezési hozzájárulás jogcímen kiállított 

számla alapján, leghamarabb a szerződés aláírása után nyolc munkanap elmúltával 

esedékes.  

 

7. A teljesítés igazolására – az elszámolás szakmai és pénzügyi szempontú elfogadását 

követően – Stróbl Dorottya a megbízó Magyar Lovassport Szövetség főtitkára jogosult. 

 

8. A Megbízott szerződésszegése, így különösen a szerződésben vállalt kötelességek 

késedelmes teljesítése vagy elmulasztása, a megbízási díj rendeltetéstől eltérő 

felhasználása, a beszámolási, elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a megbízott 

köteles a már kifizetett megbízási díjat a megbízó részére visszafizetni, és a megbízónak 

a megbízott szerződésszegéséből eredő kárát megtéríteni. Részleges teljesítés esetén a 

megbízott a megbízási díj arányos részét köteles visszafizetni. 

 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

10. A jelen szerződés négy (3) eredeti példányban készült, amelyet a felek, mint akaratukkal 

megegyezőt írnak alá. Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2017. április 1. 

 

 

 

 

………………………………………  …..………………………………….. 

                 megbízott                          Magyar Lovassport Szövetség megbízó 

              képviseletében           képviseletében 

                                                                         Stróbl Dorottya főtitkár 

 

 

 

 


