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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 által kiírt 
(szervezett, rendezett) 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. 
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 a szövetséget illeti, 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 elnökségi határozat alapján az elnök, annak 
akadályoztatása esetén az általános alelnök és a főtitkár együttesen jogosult. 
Amennyiben egy naptári évben, egy (ugyanazon) személlyel kötött szerződés (ek) összege az 1 
millió Ft-ot nem haladja meg, a szerződés(ek) megkötésére az elnök jogosult, az elnökség 
utólagos tájékoztatása mellett. 
(3) A saját jogok hasznosítása esetén a szakágak működtetésére, fejlesztésére 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 
k ívánt 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 
h asznosítását, 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 a Szövetség testületi szervei, valamint a 
Gazdasági, Marketing és Média munkacsoport vezetői 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, logoját, 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 
h asznosítása 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 
h asználatáról 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 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 és a megállapított 
óvadék összegét befizette. 
Minden esemény külön kezelendő, szerződésileg nem vonható össze,(szerződés, kaució, bejelentési 
díj) 
(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 megállapodást és annak 1-5 mellékleteiben szereplő előírást maréktalanul betartani 
 
8. § 
A SPORTRENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS REKLÁMJOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
(1) A sportrendezvénnyel kapcsolatos reklámjogok,a Szövetséget és a Rendezőt( Rendezői 
szerződés és mellékletei 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 térítés 
mentesen 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 3. § (4) bekezdés szerinti határozatot az elnökség tárgyév március 31. napjáig köteles 
elfogadni. 
(2) A rádiós és televíziós valamint egyéb elektronikus-digitális technikákkal való közvetítés 
hasznosítása a Szövetséget illeti meg. 
 
 
 
 
 



(3) 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 
 
(4) A (3) 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 7. § szerint  a Szövetséget és 
a 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 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 a Szövetség által indokolt esetben 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 alkalma zni. 
( 2) Jelen szabályzatot az elnökség 2009. február 28. napján elfogadta. 
(3) A szabályzat 2009. február 28. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2007. február 22. 
napjától hatályos, MNASZ vagyonértékű jogok hasznosításáról szóló szabályzat hatályát veszti.  
 


