
A Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség 

(MÉVSZ) vagyoni értékű jogainak hasznosításáról 

rendelkező szabályzata 

 

 

A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény előírásai szerint a MÉVSZ az alábbiak szerint sza-

bályozza a vagyoni értékű jogoknak a Szakszövetség általi hasznosítását 

 

1.§ 

A szabályzat hatálya kiterjed: 

1. A Szakszövetség által kötendő szponzori szerződésekre. 

2. A Szakszövetség által kiírt, vagy szervezett sportrendezvények televíziós és rádiós 

közvetítése engedélyezési jogának hasznosítására. 

3. Egyéb Szakszövetségi vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó szerződéskötés 

alapvető feltételeire. 

2.§ 

 

1. A Szakszövetség a vagyoni értékű jogokat az alapszabályban meghatározott célja érdeké-

ben hasznosítja. 

2. A vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó szerződés megkötéséhez az elnökség 

előzetes hozzájáruló határozata szükséges.  

 Az elnökség hozzájáruló határozatának meghozatalánál mérlegelni köteles, hogy azonos, 

vagy hasonló tartalommal köthető-e reális eséllyel kedvezőbb szerződés, illetve több 

szerződési ajánlat esetén a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek teljeskörű vizs-

gálata alapján hoz döntést az elnökség. 

 A hasznosításra vonatkozó szerződés megkötése tekintetében hozott határozatát a mérle-

gelési szempontokra kiterjedően indokolni köteles az elnökség. 

3. A hasznosításra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos tárgyalások lefolytatása és a szerző-

dés aláírása tekintetében a Szakszövetség képviseletére vonatkozó általános szabályokat 

kell alkalmazni.  

3.§ 

 

1. A Szakszövetség által kiírt, vagy szervezett versenyek közé tartozó sportrendezvények 

rádiós, vagy televíziós közvetítési jogának engedélyezése önmagát a Szakszövetséget 

illeti meg. Amennyiben a műsorszolgáltatók a közvetítések ellenértékeként reklámidőt 

biztosítanak, úgy annak felhasználási joga is a Szakszövetséget illeti meg. Ha a Szak-

szövetség a rendelkezésére álló reklámidőt nem tudja kitölteni, úgy köteles arról hala-

déktalanul értesíteni a tagszervezeteket, akik sportreklám sugárzási igényüket írásban 

kötelesek a Szakszövetségnek a Beta SP rendszerű kazettán tárolt reklámfilmmel 

együtt a közvetítés időpontja előtt legalább 5 nappal eljuttatni a Szakszövetséghez. Ha 

az egyesületek által közölt reklámidő igény mértéke meghaladja a Szakszövetség által 

kitölteni nem tudott időtartamot, úgy a Szakszövetség és az igényt bejelentő tagszer-

vezetek tárgyalásos úton haladéktalanul megegyeznek a közvetítés igénybevételi lehe-

tőségével kapcsolatban. 

 A Szakszövetség által megkötött szponzori szerződések bevételei a Szakszövetséget il-

letik, és felosztására a 4. §-ban meghatározottak az irányadók. 
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2. A Szakszövetség a szerződéskötéssel kapcsolatos kérdésekben köteles a jelen szabály-

zat a 2.§-ában előírtak betartásával eljárni. 

3. A Szakszövetség részéről a képviseleti jog alapszabályban meghatározott általános 

rendelkezései alapján eljárni jogosult személy kötheti meg a szerződést a Szakszövet-

ség nevében. 

4. A közvetítés engedélyezésének vagyon értékű joga gazdasági társaság törzs(alap)-

tőkéjébe nem pénzbeli hozzájárulásként nem vihető be és korlátolt felelősségű társa-

ság, illetve közhasznú társaság esetében mellékszolgáltatásnak sem minősülhet. A 

Szakszövetség jogosult azonban a közvetítés engedélyezi jogát ügynöki (bizományosi) 

szerződésen keresztül is hasznosítani. 

5. A nem a Szakszövetség által kiírt, vagy szervezett versenyek közé tartozó sportren-

dezvény közvetítésének engedélyezési joga a szervező sportszervezetet illeti meg. 

6. A sportági nemzetközi szakszövetség által Magyarországon szervezett verseny közve-

títése engedélyezési jogának hasznosítására a sportági nemzetközi szakszövetséggel 

kötött szerződésben foglaltak az irányadók. 

7. A külön jogszabályban meghatározott, kiemelkedő és a lakosság közérdeklődésére 

számot tartó sportrendezvényeket és azok közvetítésére vonatkozó eljárási szabályokat 

a külön jogszabályban meghatározottak szerint csak közszolgálati és az ország terüle-

tének legalább kilencven százalékán fogható adású, földi sugárzású műsorszolgáltató 

közvetítheti. 

4.§ 

 

1. A vagyoni értékű jogok hasznosításából származó bevételek 50 %-át köteles a Szak-

szövetség a tagok között egyenlő arányban felosztani. 

 A Szakszövetség a tagoknak a bevételből járó részt köteles a hozzá történő beérkezés-

től számított legkésőbb 30 napon belül megfizetni. 

2. A vagyoni értékű jogok hasznosításából származó bevételek a Szakszövetségnél mara-

dó 50 %-ának felhasználásáról a Szakszövetség elnöksége dönt a Szakszövetség céljá-

nak figyelembevételével. 

5.§ 

 

A vagyoni értékű jogok hasznosításából származó bevételekről és azok felhasználásáról az el-

nökség a közgyűlésnek a költségvetési beszámolójában külön pontban köteles beszámolni. 

 

Záradék: 

 

Jelen szabályzatot a közgyűlés 2001. március 9-i ülése elfogadta. 

 

 

 

 

__________________________________              __________________________________ 

              a közgyűlés elnöke          a közgyűlés jegyzőkönyv vezetője 

 

 

 

__________________________________             ___________________________________ 

hitelesítő                   hitelesítő 


