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MNASZ 
VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK 
HASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
SZABÁLYZAT 
 
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a továbbiakban: 
elnökség) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Szövetség Alapszabályának 6.§ (1) bekezdés n) pontja, és a 25.§ (2) bekezdés f) pontja alapján az 
általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok 
hasznosítására vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja: 
1. § 
A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szövetség minden tagszervezetére, valamint azokra a magán 
és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre, akik a Szövetség éves 
versenynaptárában szereplő sportrendezvényen e szabályzatban megjelölt vagyoni értékű jogot 
hasznosítják. 
(2) E szabályzat értelmében sportrendezvényen történő hasznosításnak minősül a jelen 
szabályzatban megjelölt vagyoni értékű jogoknak a sportrendezvény helyszínén, valamint minden 
egyéb, a rendezvénnyel kapcsolódó helyszínen történő használata vagy hasznosítása. 
(3) Amennyiben a sportrendezvény nemzetközi rendezvényként kerül a versenynaptárba 
elfogadásra, úgy a nemzetközi szabályzatokban, megállapodásokban rögzített kötelezettségeken 
felül fennmaradó vagyoni értékű jogok a jelen szabályzat előírásai szerint hasznosíthatóak.   
2. § 
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 
(1) Vagyoni értékű jogok: 
a) a Szövetséggel kapcsolatos reklámjogok, a Szövetség elnevezésének, jelvényének, logójának, 
zászlajának, jelmondatának, kabalafigurájának a használata és hasznosítása, 
b) a Szövetség által megvásárolt vagyoni értékű jogok, a sportrendezvényhez kapcsolódó szellemi 
alkotáshoz fűződő szerzői és felhasználási jogok, 
c) a Szövetséget megillető létesítményhasználati jogok, 
d) a válogatott keretek versenyeivel kapcsolatos reklámjogok, televíziós, rádiós, egyéb elektronikus-
digitális technikákkal való közvetítés engedélyezésének joga, 
e) versenyrendezési jog, 
f) a sportrendezvénnyel kapcsolatos reklámjogok, a sportrendezvény elnevezésének, jelvényének, 
logojának, zászlajának, jelmondatának, kabalafigurájának a használata és hasznosítása, 
g) a sportrendezvényhez kapcsolódó mindennemű média jog, továbbá, a televíziós, rádiós, valamint 
egyéb elektronikus-digitális technikákkal való közvetítés engedélyezésének joga, 
h) a sportrendezvényhez kapcsolódó egyéb elektronikus adatközlés joga, 
i) a sportrendezvényhez kapcsolódó mindennemű kereskedelmi jogok, 
j) a sportrendezvény belépőjegyeinek értékesítési joga, 
(2) Az (1) bekezdés a)-j) pontjaiban foglalt vagyoni értékű jogok (a továbbiakban: saját jogok) 
kizárólagos jogosultja a Szövetség. 
 
3. § 
A HASZNOSÍTÁS MÓDJA 
(1) A Szövetség a vagyoni értékű jogok használatát és hasznosítását a jelen szabályzat 
rendelkezései szerint, határozott időre szóló szerződésben engedélyezheti. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésére a „Költségvetés végrehajtásának előírásai” c. 
szabályzatában meghatározott tisztségviselők jogosultak. 



(3) A saját jogok hasznosítása esetén a Szövetség működtetésére felhasználható összeg mértékét a 
Szövetség elnöksége határozza meg, fennmaradó összeget a szakágak működtetésére, 
fejlesztésére kell fordítani. 
(4) A kizárólag magyar sportolók, illetve nem válogatott magyar és külföldi sportolók részére kiírt 
Sportrendezvényhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok hasznosításának joga - amennyiben az adott 
rendezvényre vonatkozó nemzetközi szabályok eltérően nem rendelkeznek - a szövetséget illeti. 
A 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti közvetítés engedélyezésének jogát az elnökség határozatával 
arra a szakági bizottságra ruházhatja át, amely szakághoz tartozik a közvetíteni kívánt verseny. 
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosításból származó, a Rendezőre jutó bevételeket, amelynek 
mértékét a kapcsolatos szerződésben (Rendezői megállapodás) kell meghatározni, elsősorban a 
sportrendezvény elvárt színvonalú lebonyolítására kell fordítani. 
A szerződés szerinti elszámolást követően a Szövetségnél maradó bevételből a Szövetség 
szervezési költségeit kell fedezni. 
Az előbbiek szerinti kiadások, költségek levonása után fennmaradó összeg a szerinti az érintett 
szakágat illeti. 
(6) Az elnökség indokolt esetben elrendelheti a vagyoni értékű jogok pályázat útján történő 
hasznosítását, a pályázati feltételek meghatározásával. 
(7) A Szövetség a vagyoni értékű jogok hasznosítására ügynöki vagy bizományosi szerződést 
köthet. 
4. § 
A SAJÁT JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
(1)A Szövetséggel kapcsolatos reklámjogok hasznosítására az Intéző Bizottság tagjai, valamint a 
kifejezetten erre a feladatra az elnökség által megbízott személyek tehetnek javaslatot az 
elnökségnek. 
A reklámjogok hasznosításáról legfeljebb négy év időtartamra, szerződésben kell rendelkezni. 
A szerződés hatálya lejárat előtt meghosszabbítható. 
(2) A Szövetség választott tisztségviselői jogosultak a Szövetség jelvényét ruházatukon viselni. 
A Szövetség válogatott sportolói jogosultak, ilyen minőségükben való megjelenésük alkalmával, a 
Szövetség jelvényét ruházatukon viselni. 
A Szövetség sportszakemberei, a Szövetség engedélyével jogosultak a Szövetség jelvényét 
ruházatukon viselni. 
(3) A Szövetség tagszervezetei tagsági viszonyuk fennállása idején, a Szövetség előzetes írásos 
engedélyével használhatják a Szövetség nevét, Szövetség jelvényét, logóját, zászlaját, jelmondatait, 
és jogosultak ezek hasznosítására a Szövetséggel kötött szerződés alapján. 
5. § 
A SZÖVETSÉG ÁLTAL MEGVÁSÁROLT VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 
(1) A Szövetség által magánszemélyektől vagy szervezetektől megvásárolt, és a sportág 
működésével összefüggő tárgyakra, eszközökre, rendszerekre, szervezési ismeretekre, stb. (a 
továbbiakban, együtt: szellemi alkotások) vonatkozó vagyoni értékű jogok további használata és 
hasznosítása az elnökség hatáskörébe tartozik. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szellemi alkotásokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokról írásban 
kell szerződést kötni, amennyiben annak értéke az egyszázezer forintot meghaladja. 
(3) Az elnökség döntése alapján a Szövetség elnöke az (1) bekezdésben megjelölt jogok 
használatára és hasznosítására vonatkozóan hasznosítási szerződést vagy felhasználási szerződést 
köt, amennyiben a szellemi alkotás szabadalmi oltalom vagy szerzői jogvédelem alá esik. 
6. § 
LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLATI JOG 
(1) A Szövetség tulajdonában vagy időszakos használatában lévő sportlétesítmények használatáról 
és hasznosításáról az elnökség dönt. 
(2) A Szövetség tagjainak tulajdonában vagy használatában lévő létesítmények használatára 
vonatkozóan az elnökség feltételeket állapíthat meg, amennyiben azokban a létesítményekben a 
Szövetség által kiírt vagy rendezett sportrendezvényt tartanak. 
 
 
 



 
7. § 
A VERSENYRENDEZÉSI JOG 
(1) A versenyrendezés jogát a Szövetség a versenynaptár elfogadásával ideiglenesen, a Rendezői 
szerződés aláírásával véglegesen, évente engedélyezi a versenynaptárban feltüntetett szervező/ 
Rendező részére. A végleges versenynaptárba csak az a verseny és az a szervező/Rendező 
kerülhet, amely/aki eleget tesz a Szövetség egyéb szabályzataiban meghatározott feltételeknek, a 
jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képező „Rendezői megállapodást” aláírta és a szerződésben 
foglaltaknak megfelel, az adott évre megállapított verseny-bejelentési díja(ka)t befizette és a 
megállapított óvadék összegét befizette vagy az Intéző Bizottság hozzájárulása esetén Óvadéki 
szerződés aláírásával biztosította. 
A szakágak javaslata alapján az 1.sz. mellékletben meghatározott „Rendezői megállapodástól” el 
lehet térni. 
Azonos rendező által szervezett rendezvények esetében, amennyiben a feltételek azonosak, egy - 
az egész évre és több rendezvényre vonatkozó - Rendezői megállapodás is megköthető. (2) Az (1) 
bekezdés szerint versenyrendezési joggal felruházott szervezet köteles: 
a) a Szövetség nevét, emblémáját az általa rendezett esemény valamennyi hivatalos dokumentumán 
(a rendezvény főszponzorának nevével, emblémájával hasonló nagyságban) egymás mellett 
szerepeltetni, 
b) a Szövetség zászlaját az esemény helyszínén (jól látható, központi helyen) elhelyezni, 
c) amennyiben a rendezvény a Szövetség által kiírt bajnokság része, a rendezvény hivatalos 
dokumentumaiban a bajnokság megnevezését is szerepeltetni, 
d) amennyiben a rendezvény nemzetközi, a vonatkozó nemzetközi szabályokat is betartani. 
e)a Rendezői megállapodásban szereplő előírásokat maréktalanul betartani 
 
8. § 
A SPORTRENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS REKLÁMJOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
(1) A sportrendezvénnyel kapcsolatos reklámjogok,a Szövetséget és a Rendezőt( Rendezői 
szerződés szerint) illetik meg. A sportrendezvény elnevezésének, jelvényének, logójának, 
zászlajának, jelmondatának, kabalafigurájának hasznosítása a 7. § szerint a Rendezési joggal 
felruházott szervezőt illeti meg, de a Szövetség ezeket a Média kommunikációjában térítésmentesen 
felhasználhatja. 
(2) A hasznosítási joggal felruházott szervezet: 
a) a jogszabályok betartása mellett köteles a nemzetközi sportszövetség (FIA) és a Szövetség ide 
vonatkozó szabályait a reklámjogok hasznosítása során betartani, 
b) a reklámjogok hasznosítása során nem sértheti a Szövetség már megkötött, illetve aláírás előtt 
álló megállapodásait, e körben előzetes egyeztetési kötelezettsége van a Szövetséggel, 
c) a versenyen résztvevő versenyzőket és nevezőket, valamint az ott – versennyel kapcsolatos - 
feladatot ellátó sportszakembereket, egyéb közreműködőket csak a Sportszabályokban 
engedélyezett mértékig kötelezheti reklámok viselésére. 
(3) A sportrendezvény elnevezését, jelvényét, logoját, zászlaját, jelmondatát, kabalafiguráját a 
Szövetség, és a rendezvény időtartama alatt a résztvevő, versenyzők, nevezők és hivatalos kísérőik 
ingyenesen használhatják. 
 
9. § 
 
A SPORTRENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEVÍZIÓS, RÁDIÓS ÉS EGYÉB 
KÖZVETÍTÉSEK JOGA 
(1) A sportrendezvényhez kapcsolódó mindennemű média jog a Szövetséget illeti 
(2)  A 3. § (4) bekezdés szerinti határozatot az elnökség – amennyiben erről rendelkezni kíván - 

tárgyév március 31. napjáig köteles elfogadni. 
(3) A rádiós és televíziós valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal való közvetítés 

hasznosítása a Szövetséget illeti meg. 
 



 
(4) Rendező kötelességei: 
 
a) köteles a rendezvényhez kapcsolódó, közvetítésre vonatkozó korlátozásokat maradéktalanul 
betartani, 
b) nem biztosíthat szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban kizárólagosságot a közvetítésre, 
c) a médiumok, egyéb felhasználók között nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést, 
d) amennyiben a közvetítőtől, médiumtól kópia, támpéldány átadását kéri, úgy azokból köteles a 
Szövetségnek ingyenesen eljuttatni. 
e) nem közölhet a versenyről vagy egyébként a sportrendezvényről hamis és megtévesztő adatot, 
f) köteles a Szövetség sport és egyéb szabályzataiban meghatározott adatokat a Szövetségnek, 
vagy a Szövetség által megjelölt más adatszolgáltatónak is rendelkezésre bocsátani. A szervező, 
illetve a Szövetség által már közzétett adatokat a felhasznált forrás megjelölése mellett, az adatok 
tartalmának megváltoztatása nélkül, a szóban forgó sportrendezvényen részt vevő versenyzők és 
nevezők, valamint a Szövetség tagjai tagsági viszonyuk fennállása idején, külön engedély nélkül 
maguk is közzétehetik 
 
(5) A (4) bekezdés a)-f) pontjainak alkalmazásakor a felvételek készítése is közvetítésnek minősül. 
 
10. § 
SPORTRENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KERESKEDELMI JOGOK 
(1) A sportrendezvénnyel kapcsolatos kereskedelmi jogok (pl. nagy- és kiskereskedelem, 
Szálláshelyfoglalás-mint szolgáltatás, vendéglátás, kölcsönzés, stb.) a a Szövetséget és a 7. § 
szerint  rendezési joggal felruházott Szervezőt/Rendezőt illetik meg. 
(2) A szervező: 
a) a kereskedelmi tevékenység folytatásáról - amennyiben azt nem saját maga gyakorolja – köteles 
írásbeli szerződést kötni a szolgáltatóval, 
b) a kereskedelmi tevékenység folytatását kizárólag a szükséges szakhatósági engedélyek jogosultja 
számára engedélyezheti. 
c) A kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezését ellenérték kifizetéséhez kötheti 
 
11. § 
SPORTRENDEZVÉNY BELÉPŐJEGYEINEK ÉRTÉKESÍTÉSI JOGA 
(1) A sportrendezvénnyel belépőjegyeinek értékesítési joga a 7.§ szerint rendezési joggal felruházott 
szervezőt illeti meg, melyből a Szövetség részére a Rendezői Megállapodásban meghatározott 
százalékot fizet.(Amennyiben a szerződésben nem rendelkeznek a százalék mértékéről úgy a teljes 
összeg a Rendezőt illeti meg) 
(2) A szervező: 
a) nem kötheti belépőjegy megváltáshoz a rendezvény helyszínére való belépést a résztvevő 
versenyzők és nevezők, valamint az ott - versennyel kapcsolatos – feladatot ellátó 
sportszakemberek, a Szövetség tisztségviselői számára. A feladatot ellátó sportszakemberek, 
Szövetségi tisztségviselők részére, őrzött, elkülönített, ingyenes parkolási lehetőséget kell 
biztosítania részükre 
b) köteles az indokolt esetben a Szövetség által megállapított maximum belépőjegyárat, vagy annál 
kisebb árat alkalmazni. 
c) köteles a rendezvény helyszínére való belépést ingyenesen lehetővé tenni azoknak a 
személyeknek, akik a Szövetség éves hivatalos pályabelépőjével, vagy erre feljogosító egyéb 
igazolványával, engedélyével rendelkeznek. 
d) köteles elfogadni az MNASZ által kibocsájtott. sajtóbelépőket és a szurkolói klubtagsági 
igazolványokat az ingyenes belépéshez 
 
 
 
 
 



 
12. § 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
(1) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a 
Polgári Törvénykönyv, a FIA és a Szövetség egyéb szabályzatait kell alkalmazni. 
(2) Jelen szabályzatot az elnökség 2013. március 26. napján elfogadta. 
(3) A szabályzat a közzététel napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi  MNASZ vagyonértékű 
jogok hasznosításáról szóló szabályzatok hatályukat vesztik.  
 



1.sz. melléklet 

 

 
 

R E N D E Z Ő I   M E G Á L L A P O D Á S 
 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
adószám: 18083907-2-42 
képviselő: Gyulay Zsolt elnök, vagy megbízása alapján Faluvégi Péter főtitkár 
továbbiakban: MNASZ 
 
másrészről: 
 
Szervező neve: 
Címe: 
Adószáma: 
képviselője: 
továbbiakban: Rendező 
 
közösen a továbbiakban Felek 
 
között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 
 
1. JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 
Az MNASZ ………. .évi versenynaptárában szereplő alábbi sportrendezvény(ek)re (a továbbiakban: 
„Rendezvény”) vonatkozó rendezési jog átadása és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek vállalása. 

 
1.1. A Rendezvény hivatalos megnevezése és időpontja: 
 

Rendezvény elnevezése:  
Helyszíne:    
Időpontja: 
A rendezvény státusza:    

 
2. A FELEK JOGI POZÍCIÓJA 

 
2.1. Az MNASZ (a sportról szóló 2004. évi I. törvény meghatározása szerint „Országos Sportszövetség) 

az autósport vonatkozásában, mint nemzeti sporthatóság, kizárólagos tulajdonosa az MNASZ 
versenynaptárában szereplő sportrendezvények rendezési, média, reklám-marketing és 
kereskedelmi jogának, így annak átadására a megállapodás keretén belül, valamint a 
megállapodásban foglalt jognyilatkozatok megtételére jogosult. 

 



2.2. A Rendező (a sportról szóló 2004. évi I. törvény meghatározása szerint „szervező”) tagja az 
MNASZ szervezetének, rendezői licenccel rendelkezik (illetve rendezői licenckérelmét az MNASZ-
nél leadta), a szabályokban meghatározott módon, az előírt határidőig bejelentette 
versenyrendezési szándékát, és a megállapodásban leírt jognyilatkozatok megtételére jogosult. 
Amennyiben rendezői licencét év közben visszavonja az MNASZ, úgy ezzel együtt a Rendezői 
megállapodás is érvényét veszíti. 
 

2.3. A jelen megállapodás az MNASZ érvényben lévő sportszabályain és egyéb szabályzatain (ezeken 
keresztül az FIA Nemzetközi Sportkódex előírásain) alapul, melyek ismeretét Felek a jelen 
megállapodás aláírásával elismerik. 

 
3. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA 

 
3.1. A megállapodás aláírásának időpontjától a Rendezvény (több rendezvény esetén az utolsó 

rendezvény) befejezéséig tart, figyelembe véve a szabályokban (FIA és MNASZ) előírt egyéb 
határidőket is. 
  

3.2. A Felek a Rendezvényt követő harminc napon belül kiértékelik a megállapodás teljesítését. 
 
4. AZ MNASZ KIJELENTI, HOGY: 

 
4.1. Átadja a Rendezőnek, az MNASZ tulajdonát képező versenyrendezés jogát az 1.1. pontban 

meghatározott rendezvény(ek)re. 
 

4.1./a. A Rendezőt, ezen megállapodás aláírását követően a Rendezői joggal együtt, megilleti a 
Rendezvénnyel kapcsolatos reklámjogok részleges hasznosítása, jogtulajdonossal egyeztetet 
formában, az MNASZ „Vagyonértékű Jogok Hasznosításáról szóló szabályzata” 8. § szerint.  
 
4.1./b. MNASZ fenntartja a jogot, hogy a szabályzataiban, az adott sorozat alapkiírásában 
meghatározott, illetve az alábbiakban felsorolt reklámjogokat fenntartja saját céljaira. 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
4.1./c. MNASZ a Rendezvényhez kapcsolódó kereskedelmi és média jogokat átadja Rendező 
részére az alábbi korlátozásokkal: 
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

4.2. Szerepelteti a Rendezvényt a megállapodás tárgyában megadott néven az éves 
versenynaptárában. 

 



4.3. Bejelenti, és eljár az FIA szervezeténél annak szabályai szerint, a Rendezvénnyel kapcsolatosan, 
mint nemzeti sporthatóság (ASN), amennyiben a Rendezvény egyéb bajnokságokba, 
sorozatokba, trófeákba is értékelésre kerül. A bejelentési díj és egyéb költségek a Rendezőt 
terhelik. 

 
4.4. Ellátja a Rendezvénnyel kapcsolatos nemzeti sporthatósági feladatait. Ezen feladatait a 

versenyhez tartozó Szakági Bizottságán keresztül hajtja végre. 
 
4.5. A Rendezvény szervezésének előkészítését figyelemmel kíséri, és az előírtak be nem tartása 

esetén az MNASZ érvényben lévő előírásai szerint intézkedhet a Rendezvény versenynaptárból 
való törléséről is. 

 
5.  A RENDEZŐ KIJELENTI, HOGY: 

 
5.1. Elismeri és elfogadja, hogy az 1.1. pontban meghatározott Rendezvény(ek) vagyoni értékű 

jogainak tulajdonosa az MNASZ. 
A rendezés joga, illetve a rendezvényhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok csak ideiglenesen, a 
jelen megállapodás időtartamára, és a jelen megállapodásban részletezett feltételek és 
korlátozások mellett illeti meg a Rendezőt. A Rendező ezt a tulajdonjogi alaphelyzetet minden, a 
nyilvánosság előtt tett szóbeli, vagy írásbeli kijelentésével köteles alátámasztani. 
 

5.2. Rendező tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez kapcsolódó és a jelen megállapodás 4.1. 
pontjában meghatározott reklám, kereskedelmi és média jogok nem kerültek részére átadásra, 
azoknak MNASZ által történő hasznosítását nem gátolja. MNASZ-t az ezekre vonatkozó 
hasznosításokból adódó kötelezettségeinek teljesítésében, valamint a Rendezvényhez 
kapcsolódó MNASZ támogatói szerződésekben foglaltak teljesítésében külön megállapodás 
keretében segíti. 

  
5.3. Megszervezi és lebonyolítja a Rendezvényt, az érvényes rendezvényekre vonatkozó állami 

szabályok, az MNASZ, és ezen keresztül az FIA idevonatkozó összes szabályozásának 
figyelembevételével. 

 
5.4. Tudomásul veszi, hogy a szabályzatokban rögzített kötelezettségek elmulasztása esetén az 

MNASZ az érvényben lévő szabályai szerint jogosult büntetést kiszabni. 
 
5.5. A Rendezvény lebonyolításához szükséges minden hatósági és egyéb engedélyt beszerez, és 

ezeket az MNASZ részére a szabályokban előírt határidőre bemutatja. Tudomásul veszi, hogy a 
szükséges engedélyek hiánya esetén az MNASZ a Rendezvényt törölheti a versenynaptárából. 

 
5.6. Elvárható gondossággal és alapossággal előkészíti, és a Rendezvény alatt folyamatosan betartja a 

nézők, közreműködők és résztvevők biztonságára vonatkozó valamennyi jogszabályi és 
sportszabályi előírásban rögzített rendelkezést.  

 
5.7. A résztvevő versenyjárművek részére megköveteli a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 

versenyre vonatkozó kiegészítésének meglétét. Ennek megkötéséhez helyet biztosít az illetékes 
biztosító társaság, vagy az MNASZ képviselői részére. Amennyiben ennek a kiegészítő 
biztosításnak a díját az MNASZ megbízása alapján a Rendező gyűjti be a résztvevőktől, úgy a 
beszedett biztosítási összeggel elszámol az MNASZ-el a rendezvényt követő 24 órán belül. 

 



 
6. A RENDEZÉSI JOG ÁTADÁSÁNAK ÉRTÉKE 
 
6.1. Az MNASZ, alapszabályában meghatározott alaptevékenysége keretében a versenyek rendezését 

verseny bejelentési díjhoz köti.   
 

6.2. A Rendező, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a naptári bejelentési díj befizetésével egyidejűleg 
köteles, a Rendezvény besorolásának megfelelő, az adott évre vonatkozó díjtáblázatban 
feltüntetett „versenyrendezési kauciót”, mint óvadékot az MNASZ-nél letétbe helyezni, vagy az 
MNASZ Vagyonértékű jogok hasznosításának szabályzata 7.§-ban meghatározott Óvadéki 
szerződést aláírni. Amennyiben a Rendező a Rendezvényt nem képes megrendezni (a 
Nemzetközi Sportkódex által vis majornak elismert eseteket kivéve), úgy a letétbe helyezett 
kaució az MNASZ-t illeti, egyébként a Rendezvény befejezését követő 30. naptól, vagy a verseny 
kiértékelésének befejeztével, a Rendező jogosult ezt visszaigényelni. A Rendező ugyancsak 
tudomásul veszi, hogy a szabályok és a megállapodásban foglaltak megszegése miatt kiszabott 
pénzbüntetéseknek megfelelő összeget, melynek maximális mértékét az MNASZ adott évre 
vonatkozó díjtáblázata tartalmazza, az MNASZ, a Rendezvény lebonyolítása esetén is 
visszatarthatja saját céljára a letétbe helyezett kaucióból. Amennyiben a kaució nem fedezi a 
büntetés összegét, Rendező kötelezi magát a különbözet MNASZ részére történő befizetésére. 
 

6.3. A Rendező tudomásul veszi, hogy amennyiben a rendezvény, a megállapodás 4.3 pontja alapján 
egyéb FIA bajnokságban, sorozatban, trófeában is értékelésre kerül, és az FIA a rendezvénnyel 
kapcsolatos szabálysértés miatt az MNASZ-re, mint rendező ASN-re pénzbüntetést szab ki, a 
Rendező ezért helyt állni tartozik. Kivétel ez alól, ha a szabálysértést az MNASZ követte el. A 
Rendező az FIA által kiszabott jogerős pénzbüntetést az erről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 14 banki napon belül köteles az MNASZ által megadott bankszámlára átutalni.  
 

6.4. A bírságok megfizetéséig a Rendező más MNASZ rendezvényt nem rendezhet 
 

7. VEGYES, ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott vagyoni értékű jogok 

vonatkozásában, harmadik féllel nem kötnek olyan értelmű megállapodásokat, melyek a 
harmadik felet kizárólagos jogokkal ruházza fel. Amennyiben valamely fél ilyen jellegű 
megállapodást kíván kötni, úgy a megállapodás megkötéséhez a másik fél előzetes hozzájárulása 
szükséges. 

   
7.2. A Rendezvény megszervezéséért és lebonyolításáért minden felelősség a Rendezőt terheli, az 

MNASZ sem közvetve, sem közvetlenül nem felelős a Rendezvény lebonyolítása során 
bekövetkező károkért, veszteségekért. 

 
7.3. Az MNASZ jelen megállapodásból származó jogosultságait harmadik féllel szabadon (a Rendező 

véleményeztetése mellett) megoszthatja, vagy részére átruházhatja. 
 

7.4. A Rendező a rendezvény lebonyolítása során alvállalkozót bevonhat, de a megállapodásban 
szereplő rendezői jogát nem ruházhatja át vagy oszthatja meg harmadik féllel. A rendezvényhez 
kapcsolódó, jelen szerződésben meghatározott vagyoni értékű jogok vonatkozásában Rendező 
jogosult ezeket a jogokat átruházni, harmadik féllel megosztani, de ebben az esetben is a 
szerződés feltételeinek betartásáért Rendező a felelős. 



 
7.5. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodással összefüggésben, a másik féllel kapcsolatban 

bármely módon birtokukba jutott információt, különös tekintettel magát a megállapodást, és 
annak tartalmát bizalmasan kezelik, és azzal nem élnek vissza. 
 

7.6. A Felek vállalják, hogy jelen megállapodással kapcsolatban egymás között felmerülő vitás 
kérdéseket elsődlegesen közvetlenül, jóhiszeműen eljárva, ésszerű rövid időn belül rendezik.  
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a tárgy szerint vonatkozó jogszabályok, 
elsődlegesen a Ptk. rendelkezései irányadóak. 
 

7.7. A jelen megállapodást Felek, a mai napon elolvasást és közös értelmezést követően, aláírásukkal 
hatályba léptetik. 
 

 
Budapest 20….. …………..hó………………..napján.  
 
 

 
 

………………………………………………… ………………………………………………… 
MNASZ részéről Rendező részéről 

 


