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MNASZ
VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK
HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA
2004 (piros könyv)

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a
továbbiakban: elnökség) a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 26.§ (1) bekezdés h) pontja,
a 29.§ (2) bekezdés f) pontja, a 77.§, valamint a Szövetség Alapszabályának 6.§ (1) bekezdés
n) pontja, és a 25.§ (2) bekezdés f) pontja alapján – a Sporttörvény 24.§ (8) bekezdésére
figyelemmel – az általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni
értékű jogok hasznosítására vonatkozóan – a 7.§-ban foglalt televíziós és rádiós közvetítések
joga kivételével – az alábbi szabályzatot alkotja:
1.§
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki/amely a
Szövetség által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényen e szabályzatban megjelölt
vagyoni értékű jogot hasznosít.
(2) E Szabályzat értelmében sportrendezvényen történő hasznosításnak minősül a jelen
Szabályzatban megjelölt vagyoni értékű jogoknak a sportrendezvény helyszínén, valamint
minden egyéb helyszínen történő használata vagy hasznosítása.
2.§
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
(3) Vagyoni értékű jogok:
a) a Szövetséggel kapcsolatos reklámjogok, a Szövetség elnevezésének, jelvényének,
logójának, zászlajának, jelmondatának, kabalafigurájának a használata és hasznosítása,
b) versenyrendezési jog,
c) a sportrendezvénnyel kapcsolatos reklámjogok, a sportrendezvény elnevezésének,
jelvényének, logójának, zászlajának, jelmondatának, kabalafigurájának a használata és
hasznosítása,
d) a sportrendezvényhez kapcsolódó televíziós, rádiós közvetítések joga,
e) a sportrendezvényhez kapcsolódó egyéb elektronikus adatközlés joga,
a sportrendezvényhez kapcsolódó kereskedelmi jogok,
f)
g) a sportrendezvény belépőjegyeinek értékesítési joga,
h) a Szövetség által megvásárolt vagyoni értékű jogok, a sportrendezvényhez kapcsolódó
szellemi alkotáshoz fűződő szerzői és felhasználási jogok,
a Szövetséget megillető létesítményhasználati jogok,
i)
3.§
A HASZNOSÍTÁS MÓDJA
(1) A vagyoni értékű jogok kizárólagos jogosultja a Szövetség.
(2) A Szövetség vagyoni értékű jogainak használatát és hasznosítását a jelen szabályzat,
valamint egyedi szerződés útján esetileg vagy tartósan engedélyezi.
(3) Szövetségi jogoknál az egyedi szerződés megkötésére elnökségi határozat alapján az
elnök, annak akadályoztatása esetén a sportszakmai alelnök és a főtitkár együttesen jogosult.

(4) A Szövetség szervezetéhez közvetlenül kapcsolódó vagyoni értékű jogok hasznosítását a
Szövetség ügyintéző szerve közvetlenül vagy megbízott útján végzi.
(5) A sportrendezvényhez kizárólagosan kapcsolódó vagyoni értékű jogok hasznosításának
joga, a jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása mellett, a rendező sportszervezetet illeti.
(6) A vagyonértékű jogok hasznosításból származó bevételeket, sportrendezvény esetén a
sportrendezvény lebonyolítására, Szövetségi jogok hasznosítása esetén a szövetség
sportágainak működtetésére, fejlesztésére kell fordítani.
(7) A Szövetség elnöksége indokolt esetben elrendelheti a vagyoni értékű jogok pályázat útján
történő hasznosítását, a pályázati feltételek meghatározásával.
4.§
A SZÖVETSÉGGEL KAPCSOLATOS JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
(1) A Szövetséggel kapcsolatos reklámjogok hasznosítására a Szövetség testületi szervei
tehetnek javaslatot az elnökségnek. A reklámjogok hasznosítása maximum 4 évre történhet,
szerződés vagy megállapodás formájában.
(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 tagjai tagsági viszonyuk fennállása idején, a Szövetség írásos engedélyével
megjelenésükben használhatják a Szövetség nevét, Szövetség jelvényét, logóját, zászlaját,
jelmondatait, és mindezek hasznosítására a Szövetséggel kötendő szerződés alapján
jogosultak.
5.§
A VERSENYRENDEZÉSI JOG
(1) A versenyrendezés jogát a Szövetség a versenynaptár elfogadásával évente engedélyezi a
versenynaptárban feltüntetett rendező szervezet részére. A verseny-naptárba csak az a
verseny és az a versenyrendező kerülhet, amely eleget tesz a Szövetség egyéb
szabályzataiban meghatározott feltételeknek, a „Rendezői Felelősségvállaló Nyilatkozatot”
aláírta és az adott évre megállapított verseny-bejelentési díja(ka)t és kaució(ka)t befizette,
illetve letétbe helyezte.
(2) Az ily módon versenyrendezési joggal felruházott szervezet köteles:
a)
a Szövetség nevét, emblémáját az általa rendezett esemény valamennyi hivatalos
dokumentumán (a rendezvény főszponzorának nevével, emblémájával hasonló
nagyságban) 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, az idevonatkozó nemzetközi szabályokat
is betartani.
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6.§
A SPORTRENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
(1) A sportrendezvénnyel kapcsolatos reklámjogok hasznosítása az 5.§ szerint rendezési
joggal felruházott rendező szervezetet illeti a következő (2) bekezdésekben felsoroltak
betartása mellett.
(2) A sportrendezvény rendezője:
a) köteles a vonatkozó állami jogszabályokat és előírásokat, valamint a nemzetközi
sportszövetség és a Szövetség vonatkozó szabályait a reklámjogok hasznosítása során
betartani,
b) a reklámjogok hasznosítása során nem sértheti a Szövetség egyéb vagyoni értékű
jogainak hasznosítására vonatkozó megállapodásokat, ezen szempont alapján
egyeztetési kötelezettsége van,
c) a sportrendezvény rendezője a versenyen résztvevő versenyzőket, nevezőket és az ott
szolgálatot teljesítő tisztségviselőket, csak a sportszabályokban engedélyezett mértékig
kötelezheti reklámok viselésére.
(3) A sportrendezvény elnevezésének, jelvényének, logójának, zászlajának, jelmondatának,
kabalafigurájának hasznosítási joga az 5.§ szerint rendezési joggal felruházott rendező
szervezetet illeti.
(4) A sportrendezvény elnevezésének, jelvényének, logójának, zászlajának, jelmondatának,
kabalafigurájának használatát a rendező nem tilthatja meg a Szövetségnek, és a rendezvény
időtartama alatt a résztvevő versenyzőknek és nevezőknek. Nem jogosult azonban sem a
Szövetség, sem bármely versenyző és nevező ezek bárminemű hasznosítására.
7.§
A SPORTESEMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS KÖZVETÍTÉSEK JOGA
A sporteseményhez kapcsolódó rádiós és televíziós közvetítések jogáról külön szabályzat
rendelkezik. Ezen szabályzat elfogadása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
8.§
SPORTRENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ELEKTRONIKUS ADATKÖZLÉS JOGA
(1) A rádiós és televíziós közvetítésen kívüli egyéb elektronikus adatközlésen értendő minden
olyan adatközlés, amely elektronikus adatátvitel útján valósul meg (így például: internet,
fényreklám, teletext stb.).
(2) A sportrendezvénnyel kapcsolatos egyéb elektronikus adatközlés joga a Szövetség mellett
az 5.§ szerint rendezési joggal felruházott rendező szervezetet illeti, a következő (3)
bekezdésekben felsoroltak betartása mellett.
(3) A sportrendezvény rendezője:
a) köteles a vonatkozó állami jogszabályokat és előírásokat, valamint a nemzetközi
sportszövetség és a Szövetség vonatkozó szabályait az egyéb elektronikus adat-közlés
során betartani,
b) nem közölhet hamis és megtévesztő adatot,
c) köteles a Szövetség sport és egyéb szabályzataiban meghatározott adatokat a
Szövetségnek, vagy a Szövetség által megjelölt más adatszolgáltatónak is rendelkezésre
bocsátani.
(4) A rendező, illetve a Szövetség által már közzétett adatokat a felhasznált forrás megjelölése
mellett, az adatok tartalmának megváltoztatása nélkül, az adott sport-rendezvényen részt vevő
versenyzők és nevezők, valamint a Szövetség tagjai tagsági viszonyuk fennállása idején,
külön engedély nélkül maguk is közzétehetik.
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9.§
SPORTRENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KERESKEDELMI JOGOK
(1) A sportrendezvénnyel kapcsolatos kereskedelmi jogok az 5.§ szerint rendezési joggal
felruházott rendező szervezetet illetik, a következő (2) bekezdésekben felsoroltak betartása
mellett.
(2) A sportrendezvény rendezője:
a) a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó feltételeket szerződésben köteles
meghatározni,
b) a kereskedelmi tevékenység folytatását kizárólag a szükséges szakhatósági
hozzájárulások jogosultja számára engedélyezheti.
(3) A kereskedelmi tevékenység engedélyezése ellenérték fejében történhet.
10.§
SPORTRENDEZVÉNY BELÉPŐJEGYEINEK ÉRTÉKESÍTÉSI JOGA
(1) A sportrendezvénnyel belépőjegyeinek értékesítési joga az 5.§ szerint rendezési joggal
felruházott rendező szervezetet illeti, a következő (2) bekezdésekben felsoroltak betartása
mellett.
(2) A sportrendezvény rendezője:
a) köteles a vonatkozó állami jogszabályokat és előírásokat, valamint a nemzetközi
sportszövetség és a Szövetség vonatkozó szabályait a belépőjegyek értékesítése során
betartani,
b) nem kötheti belépőjegy megváltáshoz a rendezvény helyszínére való belépést a résztvevő
versenyzők és nevezők, valamint a rendezvény hivatalos tisztségviselői számára,
c) nem állapíthat meg magasabb belépőjegy árat, a Szövetség által indokolt esetben
megállapított maximum értéknél.
(3) A sportrendezvény rendezője köteles a rendezvény helyszínére való belépést belépőjegy
nélkül lehetővé tenni az MNASZ éves hivatalos pályabelépőjével rendelkező személyek
számára.
11.§
A SZÖVETSÉG ÁLTAL MEGVÁSÁROLT VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
(1) A Szövetség által magánszemélyektől vagy szervezetektől megvásárolt, és a sport-ág
működésével összefüggő tárgyakra, eszközökre, rendszerekre, szervezési ismeretekre, stb.
vonatkozó vagyoni értékű jogok további használata és hasznosítása a Szövetség
elnökségének a hatáskörébe tartozik.
(2) Az elnökség döntése alapján a Szövetség elnöke az (1) bekezdésben megjelölt jogok
használatára és hasznosítására vonatkozóan szerződést köt.
(3) A szellemi alkotásokhoz fűződő felhasználási jog kizárólag abban az esetben hasznosítható, amennyiben a Szövetség a szerzővel ennek megfelelő szerződést kötött.
12.§
LÉTESÍTMÉNYHASZNÁLATI JOG
(1) A Szövetség tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények használatáról és
hasznosításáról a Szövetség elnöksége dönt.
(2) A Szövetség tagjainak tulajdonában vagy használatában lévő létesítmények használatára
vonatkozóan a Szövetség elnöksége feltételeket állapíthat meg, amennyiben azon
létesítményeken a Szövetség által kiírt vagy rendezett sportrendezvényt tartanak.
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13.§
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
(1) Jelen Szabályzat végrehajtására a hatályban lévő magyar jogszabályok, az azokkal
kapcsolatos általánosan elfogadott gyakorlat, valamint a Szövetség egyéb szabályzatai az
irányadóak.
(2) E Szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére vita esetén a Szövetség elnöksége jogosult.
14.§
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Ezen Szabályzatot a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége 2001. május 23.
napján elfogadta.
(2) Ezen Szabályzat 2001. május 24. napján lép hatályba. A Szabályzat rendelkezéseit a
hatályba lépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.
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