A Magyar Birkózó Szövetség szabályzata
a támogató és szponzorszerzés rendjéről

A Magyar Birkózó Szövetség Elnöksége a Szövetség Alapszabályából folyó felhatalmazásából
kiindulva a Szövetség szponzorációs tevékenységével összefüggésben az alábbi szabályzatot
fogadta el:
1.

A Szövetség a jogszabályból és alapszabályából folyó Feladatainak ellátását állami
támogatásokból, továbbá egyéb forrásokból, így kiemelten a megfelelő színvonalú
támogatói, szponzori és reklámszerződésekből származó bevételekből finanszírozza.

2.

Jelen Szabályzat célja, hogy a Szövetség számára történő szponzorszerzői
tevékenységet a jogszabályok maradéktalan betartása mellett, magas etikai mércének
alávetve, a Szövetség céljainak megfelelően szabályozza.

3.

Szponzori tevékenység alatt minden olyan tevékenységet érteni kell, amely alapján a
Szövetség részére természetes vagy jogi személyek támogatókat, szponzorokat
(továbbiakban: szponzorok) szerveznek, illetve közvetítenek.

4.

Természetes személyek adományai nem tartoznak jelen szabályzat hatálya alá.

5.

Szponzorálási és szponzorszerzésre irányuló szerződés köthető külföldi vagy belföldi
természetes, illetőleg jogi személlyel.

6.

A Szövetség eves, illetőleg kiemelt versenyek esetén szponzorálási tervet készít.

7.

Az Elnökség a szponzori típusszerződés tervezetét előzetesen megvitatja és jóváhagyja.

8.

A szponzorszerzési tevékenység kizárólag a Szövetséggel e tárgyban kötött érvényes
szerződés birtokában kezdhető el.

9.

A Szponzorszerző személyét, teljesítőképességét, jártasságát, illetőleg korábbi e körben
mutatott üzleti előéletét a szerződés kötése előtt előzetesen vizsgálni kell.

10.

A szerződés határozott időre szól. A Szponzorszerző e tevékenységében utasítható.

11.

A Szponzorszerző a Szövetség erre kijelölt tisztviselőjével köteles tevékenysége
kifejtése során előzetesen egyeztetni.

12.

Szponzorszerző köteles a szponzorokkal folytatott tárgyalásai eredményéről
felszólításra 8 napon belül beszámolni.

13.

Szponzorszervező tevékenysége nem sértheti a Szövetség érdekeit és céljait. A
szövetség már élő szerződéssel bíró szponzorait újabb ajánlattal, csak a Szövetség
engedélyével keresheti meg. Szponzorszerző köteles más Sportszövetségekkel kötött
szponzorszerző szerződéseinek tényét a Szövetségnek bejelenteni.

14.

Szponzorszerzési szerződés a Szövetség tisztviselőivel, tisztségviselőivel, csak az
Elnökség hozzájárulásával, munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban álló
munkatársaival szabadon köthető.
E szerződésekről a főtitkár az Elnökségnek külön beszámol.

15.

A szponzorszerzési szerződésben a díjazást mértékét és esedékességét előre ki kell
kötni.

16.

Szponzor és támogatásszerzési tevékenység után díj csak akkor jár, ha az eredményes
volt és a pénz a Szövetséghez befolyt.
Ha az elnökség egyedileg másként nem határoz a szponzorszerzési díj a befolyt nettó
szponzoráció 20 százaléka.
Amennyiben az szponzorszerző az általános forgalmi adó alanya, a szponzoráció 20 %os összege bruttóként értendő, az ÁFA összegét is tartalmazza.

17.

Természetes személy szponzorszerző esetén a kifizetett összeget akként kell
megállapítani, hogy a fentiekben megállapított nettó díj a kifizetett összeget és annak a
Szövetség által fizetendő közterheit is magában foglalja.

18.

Nem pénzbeli szponzoráció esetén szponzorációs díj, csak olyan termék vagy
szolgáltatás után köthető és fizethető ki, amely termék vagy szolgáltatás a Szövetség
vagy tagjai érdekeit a sporthoz köthetően szolgálja.

19.

Termék vagy szolgáltatás kedvezményes igénybevétele, vagy szolgáltatása esetén a
szponzorációs díj a termék/szolgáltatás piaci ára és a Szövetség által kedvezményes
megszerzése/igénybevétele közötti érték 10 százaléka.

20.

Jelen szabályzat mellékletét képezi a szabályzat hatálya alá vont szponzori szerződések
mintapéldánya. Ettől eltérni csak olyan kérdésben lehet, amely a Szabályzat
rendelkezésével nem áll ellentétben, szükségtelenül és mértéken felül nem növeli a
Szövetség fizetési kötelezettségét és felelősségét.

Ezen szabályzatot MBSZ Elnöksége a 2016. április 1-jei ülésén 25/2016. számú határozatával
fogadta el, amely ezen a napon hatályba is lépett, valamint 2018. szeptember 5-én 22/2018.
számú határozatával módosította.
Magyar Birkózó Szövetség
Elnöksége

