Megállapodás az MVSZ által elismert vitorlás képzőhellyel
amely létrejött egyrészről a Magyar Vitorlás Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út
1-3., adószám: 18157530-2-42, számlavezető pénzintézet és számlaszám: MKB Bank Zrt.,
10300002-10557383-49020016, képviseli: dr. Kollár Lajos elnök) a továbbiakban: MVSz
másrészről a …….
(székhely: ………………………….. adószám: ……..-..-., képviseli:…………………………..)
a továbbiakban együttesen, mint Felek, külön-külön, mint Fél között alulírott helyen és napon az
alábbi feltételek szerint.

Preambulum
Az MVSz különös hangsúlyt fektet a magyar vitorlás utánpótlás színvonalas és versenyképes
képzésére, illetve a vitorlás verseny- és szabadidősport átfogó fejlesztésére, ennek érdekében új,
innovatív megoldásokat alkalmaz. Különös tekintettel a magyarországi képző helyek
minőségbiztosítására, klaszterének összeállítására, szakmai munkájának feltérképezésére,
támogatására, megjelenésének, külső kommunikációjának, marketing tevékenységének segítésére, a
szakmai munka színvonalának emelésére, a vitorlássport utánpótlás bázisának megfelelő színvonalú
növelésére.
1. Az MVSz szakmai elismerés
1.1. Az egységes elméleti és gyakorlati tematikai rendszer, amelynek bevezetésével,
elterjesztésével, minőségbiztosításával és teljes körű ellenőrzésével kapcsolatos valamennyi
jog a Magyar Vitorlás Szövetséget illeti.
1.2. Az elismeréssel kapcsolatos, ezen tevékenységét az MVSz elnöksége felhatalmazásával a
Képzési Bizottság végzi.
1.3. MVSz által elismert vitorlásiskolaként kizárólag az erre feljogosított szervezet működhet.
1.4. Az MVSz elismerő címért a jelölteknek teljesíteni kell az Nemzeti Vitorlás Képzési
Program (NVKP) elvárásait.
1.5. Az elismert iskola használhatja az MVSz „A Magyar Vitorlás Szövetség által elismert
vitorlás suli” elnevezést és logót a következő esetekben:
1.5.1. elismert MVSz vitorlástáborhoz való azonosításhoz
1.5.2. felhívásokban, promóciós anyagokban
1.5.3. kizárólag belső használatú, tananyagokon
1.5.4. az iskola honlapján
1.5.5. média megjelenéseknél
1.5.6. az iskola működési területén, hajóin
1.6. Az elismerés és a logó használatára az MVSz által elismert vitorlásiskolákon kívül más
nem jogosult.
2. Az elismerés jogi feltételei
2.1. Az MVSz Képzési Bizottságának jóváhagyása az NVKP szerint.
2.2. A képzésben résztvevők sikeres részvétele az MVSz éves vitorlás edzői, oktatói
továbbképzésein.
2.3. Az éves akkreditációs díj határidőre történő megfizetése.
2.4. Az akkreditációs díj mértékéről az MVSz elnöksége évente határoz, ez 2017-ben 20.000.Ft.

2.5. Egy kérelem esetleges visszavonása, elutasítása esetén újabb kérelem 2 hónap elteltével
nyújtható be, ugyanez vonatkozik arra az iskolára is, amely sikeres szakmai elismerés után
neki felróható okokból eláll a szerződéskötéstől. Ugyancsak 2 hónapig nem nyújthat be
kérelmet az a vitorlásiskola, amelyet az Képzési Bizottság hiánypótlásra szólított fel, s
amely ebbéli kötelezettségének a felszólítás napjától számított 15 napon belül nem tesz
eleget. Amennyiben hiánypótlás ellenőrzésére vagy egyéb, a vitorlásiskola mulasztásából
eredő okból a Képzési Bizottságnak újabb látogatást kell tennie, a felmerülő költségek
áthárításáról a Képzési Bizottság egyedileg dönt.
3. Az elismert vitorlás képzőhelyek feladatai és kötelességei
3.1. A képzésnél az előírt ellátási, személyi, technikai feltételek biztosítása a NVKP szerint.
3.2. Az MVSz elismeréssel kapcsolatos program népszerűsítése és marketing tevékenység a
minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében.
3.3. Az MVSz elismerő logójának használata, jól látható helyen és a honlapon történő
feltüntetése.
3.4. A sikeres elismerés óta bekövetkezett változásokat, mint ellátási, személyi, technikai
feltételek, cím- vagy adatváltozást, jóváhagyás céljából, a szükséges dokumentációkat
mellékelve írásban kell bejelenteni a Képzési Bizottságnak, a változást követő 8
munkanapon belül.
3.5. A Képzési Bizottság által ad hoc módon, vagy az előre bejelentett ellenőrzésre garantálni
kell a fogadókészséget, és lehetővé kell tenni a vitorlás képzőhellyel kapcsolatos publikus
dokumentumokba való betekintést.
3.6. A tanítványok fejlődésének dokumentálásához használja az MVSz által külön térítés
ellenében biztosított Logbookot.
4. MVSz kötelezettségei
4.1. Az MVSz edző- és oktatóképzések, továbbképzések szervezése, meghirdetése,
lebonyolítása.
4.2. A regisztrációs díj befizetése után az elismerő cím érvényesítése a vitorlás képzőhelyek
számára.
4.3. Az elismert vitorlás képzőhelyek nyilvántartása.
4.4. A képzésre, továbbképzésre jelentkezők regisztrálása.
4.5. A dokumentumokat a titoktartásra vonatkozó szabályok megtartásával megőrzi.
4.6. Vállalja, hogy honlapján a www.hunsail.hu-n az egyesület/szervezet elérhetőségét az
elismert vitorlás képzőhelyek között feltünteti.
4.7. Az elismeréssel kapcsolatos program népszerűsítése és marketing tevékenység a minél
szélesebb körben való elterjesztése érdekében.
5. Általános rendelkezések
5.1. A Képzési Bizottság bármely szakmailag elismert képzőhelyen ellenőrizheti jelen
megállapodásban meghatározott feltételek teljesülését.
5.2. Együttműködésük keretében a Felek vállalják, hogy közös és összehangolt kommunikációt
folytatnak. Felek vállalják, hogy egymás tevékenységét a szakmai programok
megvalósítása során kölcsönösen népszerűsítik.
5.3. Felek tartózkodnak minden olyan tevékenységtől és megnyilvánulástól, amelyek egymás
jogos érdekét, személyhez fűződő jogait sértik vagy veszélyeztetik.
5.4. Jelen Megállapodás aláírással, határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a Felek évente
közösen értékelik addigi szakmai együttműködésüket és döntenek a Megállapodás esetleges
módosításáról.
5.5. Bármelyik szerződő fél jogosult jelen Megállapodást év végére, írásban, indoklás nélkül 60
napos felmondási idővel felmondani.

5.6. Bármelyik Szerződő Fél jogosult jelen Megállapodást azonnali hatállyal, írásban
felmondani, amennyiben a másik Fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte vagy
megszegi, és azt írásbeli felhívás ellenére sem orvosolja, vagy egyébként olyan magatartást
tanúsít, amely a másik fél számára súlyos hátrányt jelent.
5.7. Felek jelen Megállapodás bármilyen okból történő megszűnése esetén is úgy kötelesek
eljárni, hogy az abban foglalt célok, a megvalósításban résztvevők sérelmet ne
szenvedjenek.
5.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás bármilyen módosítása kizárólag írásban
érvényes.
5.9. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
5.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő jogvitáikat
elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik.
5.11. Felek a jelen négy oldalból álló Megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, minden oldalon aláírták. A jelen
Megállapodás 2 (két) eredeti példányban készült, amelyből 1-1 (egy-egy) példány marad a
Feleknél.
Dátum: 2017…………………………….

……………………………………..
Magyar Vitorlás Szövetség

………………………………………

