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(székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 176.)
intézmény fenntartójának
„A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért” Alapítvány
kötelezettségvállalásával
képviseli: Mészáros Lőrinc elnök
-továbbiakban: Szakmai Irányítómásrészről
Székelyföld Labdarugó Akadémia-Csíkszereda
Asociatia „Futball Klub Csíkszereda”
(Miercurea Ciuc, str. Stadion nr. 3.)
-továbbiakban: Alközpont Vezetőközött a mai napon az alábbi feltételek szerint:
I. Megállapodás célja:
1. Szerződő felek azért tevékenykednek, hogy a labdarúgó utánpótlás minél hatékonyabban
és sikeresebben tudja felkutatni a korosztályos fiatalok közül azokat a tehetségeket, akik a
későbbiekben hazai és nemzetközi bajnokságokban a labdarúgás hírnevét öregbíteni
tudják.
2. Szerződő felek célja, hogy a labdarúgást kedvelő gyermekeket, fiatalokat megfelelő
színvonalú felkészítésben részesítsék, játéklehetőséget biztosítsanak, továbbá biztosítsák
számukra a megfelelő szintű labdarúgóképzést.
3. Jelen megállapodással Felek elő kívánják segíteni, hogy a tehetséges és arra alkalmas
fiatalok megfelelő tehetséggondozásban részesüljenek, minél több gyerek vegyen részt az
utánpótlás-nevelés rendszerében és a kiemelkedő tehetségek számára szakmai, erkölcsi és
értelmi fejlődést a lehető legmagasabb szinten biztosítsák.
II. Megállapodás tartalma:
1. Az Alközpont Vezető csíkszeredai központtal alközponti rendszert alakít ki Barót,
Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely
alközpontokkal.
2. A fent nevezett alközpontokban a szakmai munkát felügyeli, ellenőrzi a Székelyföld
Labdarugó Akadémia.
3. Az Alközpont Vezető kötelezettséget vállal arra, hogy az U7, U9, U11 korosztályokban, a
Bozsik-program eljárási rendjének és szakmai követelményeinek megfelelően minden
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évben tavasszal és ősszel is 3-3 tornát szerveznek és rendeznek, mindig más
alközpontban.
4. Az Alközpontvezető vállalja, hogy az U12, U13 és U14 éves korosztályok kiválogatott,
ügyes gyerekeinek közös edzést szerveznek korosztályonként tavasszal és ősszel, 3-3
alkalommal, mindig más helyszínen, alközpontban.
5. Az alközpontokban és Csíkszeredán a fent nevezett tornákon és a közös edzéseken
résztvevő gyerekeket minden alkalommal regisztrálják.
6. A közös edzések szakmai anyagát (edzésvázlat) és a regisztrált gyerekek névsorát minden
edzés illetve torna után eljuttatják elektronikus formában a „Puskás Ferenc Labdarugó
Akadémia” Kollégium szakmai vezetőjéhez, az esemény után legkésőbb 3 nappal.
7. Az alközpontok vállalják, hogy 14 éves kor után, a középiskolai tanulmányok
elkezdésekor a közösen kiválasztott, korosztályuk legtehetségesebb gyerekeit a
Csíkszeredán létrejövő Akadémiára íratják.
8. Az Alközpont Vezető gondoskodik 15-19 éves kor között az akadémiára kerülő
játékosok képzéséről, kollégiumi elhelyezéséről és versenyeztetéséről a „Puskás Ferenc
Labdarugó Akadémia” Kollégium szakmai vezetőjének iránymutatásai alapján. 16 éves
korukat betöltött játékosok, a „Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia” Kollégium és az
alközpontok szakembereinek javaslata alapján, a Puskás Akadémián folytathatják
tanulmányaikat és pályafutásukat. Az ő átigazolásukkor nevelési költségtérítés nem illeti
meg a nevelő egyesületeket.
9. A Szakmai Irányító a Csíkszeredán létrejövő akadémia és az alközpontok szakembereinek
évente 1 alkalommal továbbképzést tart a Puskás Akadémián.
10. A Szakmai Irányító szakmai vezetője folyamatosan az edzők részére átadja az akadémia
szakmai anyagait, valamint a képzési program szakmai követelményeit és képzési
alapelveit. Gondoskodik róla, hogy az UEFA rendszerű edzőképzés legújabb anyagai
folyamatosan eljussanak az edzőkhöz. Ezáltal a „Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia”
Kollégium és a Csíkszeredán létrejövő akadémia egységes elvek szerint végzi a szakmai
munkát.
11. A „Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia” Kollégium szakmai vezetője illetve az általa
kijelölt szakemberek évente több alkalommal a helyszínen is ellenőrzik az akadémia és az
alközpontok szakmai munkáját, és szakmai anyagokkal, tanácsokkal látják el az ott
dolgozó szakembereket.
12. A „Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia” Kollégium és a Csíkszeredán létrejövő
akadémia 1-1 csoportja kölcsönösen évente 1 hét edzőtáborozáson vesznek részt a másik
fél létesítményei használatával, a vendéglátó fél költségére (szállás, étkezés,
pályahasználat). Az utazás minden esetben az utazó csapat költségére történik.
13. A „Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia” Kollégium minden évben 1 hetes
edzőtáborozást biztosít a Csíkszeredán és az alközpontokban sportoló legtehetségesebb
20 fő számára a 13-16 éves korosztályokban, vegyesen. Ezek a gyerekek az akadémia
azonos korosztályú csapataival edzenek 1 hétig. A szállás és étkezés költségeit a Puskás
Akadémia, az utazás költségét a csíkszeredai partner állja.
14. A Csíkszeredán létrejövő akadémia köteles elfogadni a „Puskás Ferenc Labdarugó
Akadémia” Kollégium szakembereinek szakmai útmutatását és az általuk meghatározott
képzési irányvonalat, azok szerint dolgozni, nevelni és képezni a gyerekeket, fiatalokat.
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III. Általános rendelkezések
1. Jelen megállapodás 2013.09.25. napjától lép hatályba és határozatlan időre szól. Felek
megállapodnak, hogy jelen megállapodást évente felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. Amennyiben a Felek bármelyike jelzi módosítási igényét, azonban annak
tárgyában a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, úgy a Felek bármelyike jogosult jelen
megállapodást a tárgyév végére írásban felmondani.
2. Jelen megállapodás a Felek között létrejött teljes megállapodást tükrözi, és hatálytalanná
tesz bármilyen e tárgyban folytatott előzetes szóbeli és írásbeli megállapodást.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő jogvitáikat elsősorban
békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem
vezetne, úgy a Felek kikötik – hatáskörük függvényében – a Székesfehérvári Törvényszék,
vagy a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
5. Felek a jelen 3 (három) oldalból álló megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: 2013.09.25.

Mészáros Lőrinc…………….
Szakmai Irányító képviselője

Szondy Zoltán……..………...
Alközpont Vezető képviselője
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