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MNASZ
MÉDIA JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK
SZABÁLYZATA
2004 (piros könyv)
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) közgyűlése (a
továbbiakban: közgyűlés) a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 77.§ (1) bekezdése,
valamint a Szövetség Alapszabályának 6.§ (1) bekezdés n) pontja, és a 20.§ j) pontja alapján
– a Sporttörvény 24.§ (8) bekezdésére figyelemmel – az általa kiírt (szervezett, rendezett)
sportrendezvényekkel kapcsolatos televíziós és rádiós közvetítési jog, továbbá minden
nyilvános bemutatásra, illetve kereskedelmi értékesítésre szolgáló mozgófilm és
videofelvételek, valamint sportfotók készítésének engedélyezési, illetőleg ezek közzétételi és
értékesítési joga (a továbbiakban együtt: médiajogok) hasznosításáról 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) sportrendezvény médiajogait hasznosítja.
2.§
A HASZNOSÍTÁS MÓDJA
(1) A médiajogok hasznosításának kizárólagos jogosultja a Szövetség.
(2) Az egyedi szerződés megkötésére az elnök, annak akadályoztatása esetén a sportszakmai
alelnök és a főtitkár együttesen jogosult. A Szövetség a médiajogok hasznosítását ezen
szabályzat, valamint a televíziós és rádiós műsorszolgáltatókkal kötött egyedi szerződés útján
esetileg vagy tartósan maximum 4 évre, ellenérték fejében engedélyezi.
(3) A médiajogok hasznosítását a Szövetség ügyintéző szerve közvetlenül vagy meg-bízott
útján végzi.
(4) A médiajogokkal kapcsolatos engedélyezési jog, mint vagyoni értékű jog, gazdasági
társaság törzs(alap)tőkéjébe nem pénzbeli hozzájárulásként nem vihető be és korlátolt
felelősségű társaság, illetve közhasznú társaság esetében mellékszolgáltatásnak sem
minősülhet. A Szövetség jogosult azonban a médiajogokat ügynöki (bizományosi) szerződésen keresztül is hasznosítani.
(5) A Nemzetközi Automobil Szövetség (a továbbiakban: FIA) határozata alapján Magyarországon szervezett verseny médiajogainak hasznosítására a FIA, illetőleg a FIA
szabályzataiban és a FIA-val kötött szerződésben foglaltak az irányadók.
(6) Egy adott sportrendezvényhez kizárólagosan kapcsolódó médiajogok hasznosításának
jogát, amennyiben azt nem a Szövetség közvetlenül rendezi, az adott szakági bizottságra,
illetőleg a rendező sportszervezetre megállapodásban átruházhatja. Erről a Szövetség Intéző
Bizottsága évente dönt, az Elnökség jóváhagyásával, mely döntést a tárgyév január 30.
napjáig kell meghozni.

(7) A nem a szakszövetség által rendezett, kiírt vagy szervezett versenyek közé tartozó
sportrendezvényhez kapcsolódó médiajogok hasznosításának joga a szervező sportszervezetet illeti meg.
3.§
A RENDEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI
(1) Amennyiben a Szövetség elnöksége 2.§ (7) bekezdés alapján a médiajogok
hasznosításának jogát rendező sportszervezetre átruházza, a rendező köteles a jelen §-ban
meghatározott előírásokat – az Intéző Bizottság által kiszabható pénzbüntetés terhe mellett betartani.
(2) Az egyes rendezők minden esetben kötelesek tájékozódni az MNASZ titkárságán az adott
rendezvényre vonatkozó eseti korlátozások felől (pl. FIA előírások), és azokat maradéktalanul
betartani. Az ilyen korlátozások rendezői részről történő figyelmen kívül hagyása maga után
vonhatja a rendezvény MNASZ részéről való azonnali törlését, vagy a rendező rendezői
licencének felfüggesztését, illetve visszavonását.
(3) Az egyes rendezők a felvételek készítésére vonatkozó engedélyek kiadásakor, illetve a
média akkreditálásakor minden esetben kötelesek dokumentált formában (aláírás mellett)
ismertetni a rendezvényre akkreditált média képviselőkkel, hogy a médiajogok birtokosa az
MNASZ, és ezen jogokat a rendező ideiglenesen, felhatalmazottként gyakorolja. (Az erre
vonatkozó típusnyomtatvány az MNASZ titkárságán beszerezhető.)
(4) A rendezőnek nincs joga a rendezvényén a médiajogokban bárminemű kizárólagosságot
engedélyezni, vagy kizárólagosságot harmadik félnek biztosítani.
(5) A rendező az engedélyek kiadásáért, a hasznosításért ellenszolgáltatást kérhet.
Amennyiben a rendező támpéldányok leadását írja elő, köteles ezekből egy-egy példányt a
Szövetség részére biztosítani.
(6) A rendező saját érdekei, illetve elképzelései szerint az egyes orgánumok között nem tehet
különbséget, nem kategorizálhatja őket, illetve nem diszkriminálhat közöttük, számukra
azonos feltételeket köteles biztosítani.
4.§
A HASZNOSÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
A hasznosításból származó bevételeket a Szövetség éves költségvetésében meg-határozott
formában a Szövetség, illetve a szakág éves tevékenységére kell fordítani, amennyiben a
hasznosítás joga – a Szövetséggel kötött megállapodás alapján – a rendezőt illeti meg, a
hasznosításból származó bevételeket elsődlegesen a sportrendezvény lebonyolítására kell
fordítani.
5.§
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.
6.§
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Ezen Szabályzatot a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség közgyűlése 2002. január 19.
napján elfogadta.
(1) Ezen Szabályzat 2002. január 19. napján lép hatályba. A Szabályzat rendelkezéseit a
hatályba lépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.
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