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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS           
       

amelyet egyrészről a Kecskeméti Katona József Gimnázium Diáksport Egyesülete 

székhely: 6000 Kecskemét Dózsa Gy. út 3.     

képviselő: Karagics Mátyás 

a továbbiakban: DSE másrészről       

név:………………………………………………………………….egyesület 

székhely:………………………………………………………………………. 

képviselő:………………………………………………………………………  

       

a továbbiakban Szervezet kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:       

1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) pontjában foglaltaknak megfelelően a mindennapos testnevelés heti öt órájából 

legfeljebb kettő órát a diákok iskolai sportkörben való sportolással is teljesíthetnek.     

     A Kecskeméti Katona József Gimnázium Diáksport Egyesületének alapszabálya lehetővé teszi, hogy az 

együttműködési megállapodást kötő szervezetek a az iskola diákjai számára különféle sportágakban 

rendszeres sportolási lehetőséget biztosítsanak.   Jelen megállapodás célja, hogy a 3.1 pontban megnevezett 

diák a 3. 2 pont alatt megnevezett sporttevékenységet ilyen módon folytathassa.        

A megállapodás szerinti tevékenység a következő esetben helyettesíti a délutáni testnevelés 

foglalkozásait:     

a) ha, a tanuló legalább heti 2x45 perces foglalkozáson vesz részt    

b) ha, valamilyen alternatív tevékenységet folytat, egyesületi keretek között (kondi terem, fitnesz, aerobic, 

stb.) akkor minden hónap végén bemutatja a felhasznált bérletét, vagy igazolást hoz a részvételéről.          

2. A megállapodás keretében a DSE biztosítja illetve vállalja, hogy   
2.1. a 3. 1 alatt megnevezett diák a tanítási időn kívül részt tudjon venni a Szervezet sportfoglalkozásain, 

edzésein, versenyein,   

2.2. közbenjár annak érdekében, hogy az érintett diák az intézményvezetőtől engedélyt kapjon a 

tanításból való távolmaradásra abban az esetben, ha a Szervezet sportrendezvényre, fellépésre, 

versenyre kikérőt küld az iskolába,          

2.3. közbenjár annak érdekében, hogy az érintett diák a jelen megállapodás alapján engedélyt kapjon az 

intézményvezetőtől legfeljebb heti kettő délutáni testnevelés óra alóli mentesítésre, amennyiben a 

szülő ilyen irányú kérelmet nyújt be az intézményvezetőhöz.          

3. Az érintett diák és a sporttevékenysége          

3.1. A Szervezetnél sporttevékenységet folytató diák (név, osztály):       

…………………………………………………………………………………………          

3.2. A Szervezetnél végzett tevékenység megnevezése       

…………………………………………………………………………………………        
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4. A szervezet vállalja, hogy            

4.1. a megállapodásban megnevezett diák hetente legalább kettő órát a fent megnevezett tevékenységgel 

tölt a Szervezet létesítményében és szakmai felügyelete mellett,           

4.2. a diák hiányzását a Szervezet a nála szokásos módon regisztrálja, és kérésre összesítve átadja a DSE 

képviselőjének,          

4.3. amennyiben a diák a foglalkozásokról kimarad, úgy a Szervezet haladéktalanul értesíti a DSE 

képviselőjét.  

5. Térítésmentesség  

A DSE alapszabálya szerint a megállapodó felek egymásnak térítési díjat, tagdíjat nem fizetnek, továbbá 

semmilyen más jogcímen anyagi vagy tárgyi követelést nem támasztanak egymással szemben.  

6. Egyéb rendelkezések   

6.1. A felek jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondhatják, ha a megállapodásban foglalt 

tevékenység nem kezdődik meg, vagy bizonyíthatóan megszűnik, illetve, ha a felek valamelyike 

neki felróható okból egyéb módon megszegi a jelen megállapodásban foglaltakat.          

6.2. A felek vállalják, hogy a megállapodásban foglaltaknak legjobb tudásuk szerint eleget tesznek.  

        

6.3. A felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat a Kecskeméti Katona József  Gimnázium 

intézményvezetőjének egyidejű értesítése mellett elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.  

7. Kapcsolattartók          

7.1. A DSE részéről           

Karagics Mátyás          

6000 Kecskemét Dózsa György út 3.

        +3670/9455923      e-mail: karagicsmatyi@freemail.hu

7.2. A Szervezet részéről

………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………...

neve, címe, elérhetőségei

A jelen megállapodás kettő eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 1

darab a DSE-nél, 1 darab pedig a Szervezetnél marad.

Kecskemét, . ………………………………..

     ……………………………………….                              …………………………………………

          Karagics Mátyás

            DSE képviselője


