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A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG 
SZABÁLYZATA 

A VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

 
A Magyar Evezős Szövetség (továbbiakban: MESZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 35-37.§-ai figyelembevételével, az evezős sportág vagyoni értékű jogainak 
hasznosításáról szóló, a szövetséggel és az evezős sportrendezvényekkel kapcsolatos 
reklámjogok hasznosításának feltételeiről rendelkező, alábbi szabályzatot állapítja meg: 

1. § 
A szabályzat hatálya 

 
 
/1/ Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki/amely a 
MESZ által kiírt (szervezett, rendezett) és az éves hivatalos versenynaptárban közzétett 
sport és egyéb rendezvényen e szabályzatban megjelölt vagyoni érték 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 

 
Vagyoni értékű jogok: 
 
a/ a MESZ és a sportrendezvény elnevezésének, jelvényének, logojának, zászlajának, 
jelmondatának, kabalafigurájának a használata és hasznosítása, 
b/ versenyrendezési jog, 
c/ televiziós, rádiós közvetítések joga, 
d/ egyéb elektronikus adatközlés joga, 
e/ a szövetséggel és a sportrendezvénnyel kapcsolatos reklámjogok 
f/ a MESZ által megvásárolt vagyoni értékű jogok, 
g/ a MESZ-t megillető eszköz- és létesítményhasználati jogok, 
h/ a sportrendezvényhez kapcsolódó kereskedelmi jogok. 
 

3. § 
A hasznosítás módja 

 
/1/ A vagyoni értékű jogok kizárólagos jogosultja a MESZ.  

/2/ A MESZ a vagyoni értékű jogainak használatát és hasznosítását jelen szabályzat és a 
MESZ Reklámszabályzata rendelkezései értelmében engedélyezheti és tagszervezetei 
számára átengedheti. 

/3/ A sportrendezvényhez kizárólagosan kapcsolódó vagyoni érték-jogok hasznosítását a 
MESZ a rendezőre átruházhatja. 

 
/4/ A vagyoni jogok MESZ által hasznosításából származó bevételek a MESZ-t illetik, melyek 
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felhasználásáról a MESZ elnöksége dönt. A felhasználásról az elnökség az éves 
beszámolójában köteles számot adni. 

/5/ A MESZ elnöksége indokolt esetben elrendelheti a vagyoni értékű jogok pályázat útján 
történő hasznosítását, a pályázati feltételek meghatározásával. 

4. § 
A hasznosítás feltételei 

 
/1/ A vagyoni értékű jogok hasznosítása maximum 4 évre, ellenérték fejében történik. 

/2/ A MESZ tagszervezetei ellenérték fizetése nélkül tagsági viszonyuk fennállása idején 
megjelenésükben használhatják a MESZ jelvényét, logoját, zászlaját. Engedéllyel 
használhatják továbbá a MESZ nevét, jelmondatait, valamint a sportrendezvények jelképeit. 

/3/ A MESZ tagjai a /2/ bekezdésben megjelölt vagyoni értékű jogokat a jogosult 
engedélyével szerződés alapján hasznosíthatják. 

5. § 
A versenyrendezési jog 

 
/1/ A versenyrendezés jogát a MESZ elnöksége a versenynaptár elfogadásával engedélyezi. 
Az engedély megadását az elnökség feltételekhez kötheti. 

/2/ A hazai rendezésű evezősversenyek a MESZ hivatalos versenynaptárába történő 
felvételéért a MESZ bejelentési díjat kérhet, amelynek mértékét a MESZ elnöksége évente 
határozza meg. 

/3/ A MESZ elnöksége a MESZ által rendezendő versenyek versenyrendezési jogát- licence 
díj ellenében - más rendezőnek egyedi megállapodás alapján átadhatja. 

6. § 
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 pl. internet, 
fényreklám, teletext). 

/2/ Az egyéb elektronikus adatközlés joga a MESZ és szervei, tagszervezetei és területi 
egységei működési körébe tartozó minden eseményre, adatra és jogra kiterjed. 

7. § 
Reklámjogok 

 
 
A szövetséggel és a sportrendezvényekkel kapcsolatos reklámjogok hasznosítási feltételeit a 
1.sz. melléklet szerinti reklámszabályzat határozza meg. Az éves hirdetési engedélyek díjait 
a a MESZ elnöksége évente határozza meg. 
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8. § 
A MESZ által megvásárolt és juttatott vagyoni értékű jogok 

 
/1/ A MESZ által magánszemélyektől vagy szervezetektől megvásárolt és juttatott, valamint a 
sportág működésével összefüggő tárgyakra, eszközökre, rendszerekre, szervezési 
ismeretekre, stb. vonatkozó vagyoni értékű jogok további használata és hasznosítása a 
MESZ elnökségének a hatáskörébe tartozik. 

/2/ Az elnökség döntése alapján a MESZ elnöke, vagy főtitkára a 8.§ /1/ bekezdésben 
megjelölt jogok használatára és hasznosítására vonatkozóan szerződést köt. 

/3/ A szellemi alkotásokhoz fűződő felhasználási jog kizárólagosan abban az esetben 
hasznosítható, amennyiben a MESZ a szerzővel ennek megfelelő szerződést köt. 

9. § 
Létesítményhasználati jog 

 
/1/ A MESZ tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények és eszközök 
használatáról és hasznosításáról a MESZ elnöksége dönt. 

/2/ A MESZ tagszervezeteinek tulajdonában vagy használatában lévő létesítmények és 
eszközök használatára vonatkozóan a MESZ elnöksége feltételeket állapíthat meg, 
amennyiben azon létesítményeken a MESZ által kiírt vagy rendezett sportrendezvényt 
tartanak. 

10. § 
Kereskedelmi jogok 

 
/1/ A MESZ által kiírt vagy rendezett sportrendezvényeken kereskedelmi tevékenységet 
kizárólag a MESZ elnöksége vagy az általa meghatalmazott személy engedélye alapján 
lehet folytatni. 

/2/ A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó feltételeket szerződésben kell 
meghatározni. 

/3/ A kereskedelmi tevékenység folytatása kizárólag a szükséges szakhatósági 
hozzájárulások jogosultja számára engedélyezhető. 

/4/ A kereskedelmi tevékenység engedélyezése ellenérték fejében történhet. A bevétel 
felosztásáról a MESZ elnöksége dönt. 

11.§ 
A rádiós és televíziós közvetítés engedélyezési joga 

 
A sporttevékenység, illetve az evezős versenyek jelen szabályzat 2§ c) pontjában 
meghatározott rádiós és televíziós közvetítésének engedélyezése  a 2004. évi I. törvény 36.§ 
szerint vagyoni értékű jogot képez. A közvetítések engedélyezése a MESZ elnökségének 
hatásköre. 
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12. § 
Egyéb rendelkezések 

 
/1/ Jelen szabályzat végrehajtására a hatályban lévő magyar jogszabályok, az azokkal 
kapcsolatos általánosan elfogadott gyakorlat, valamint a MESZ egyéb szabályzatai az 
irányadóak. 

/2/ E szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére vita esetén a MESZ elnöksége jogosult. 

13. § 
Záró rendelkezések 

 
/1/ Ezen szabályzatot a Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2006. március 1-jén elfogadta. 
 
/2/ Ezen szabályzat 2006. március 2.-án lép hatályba, melynek rendelkezéseit az ezt 
követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2006. március 1. 


