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A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) Elnöksége (a továbbiakban:
Elnökség) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. § (4) bekezdés
alapján – figyelemmel a 36-37. §-ra –, illetve a Szakszövetség Alapszabályának 6.§ (1)
bekezdés g) pontja, és a 24.§ (2) bekezdés i) pontja alapján az általa kiírt (szervezett,
rendezett) sportrendezvényekkel
kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítására
vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja:

A Szabályzat hatálya
1. §
(1)

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki/amely a
Szakszövetség által kiirt (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.

Vagyoni értékű jogok
2. §
(1)
Vagyoni értékű jog, minden a curling sportágban folytatott sporttevékenységgel
kapcsolatos piaci értékkel bíró jogosultság, így különösen:
a)

versenyrendezési jog,

b)

televíziós, rádiós közvetítések joga (ideértve az egyéb elektronikus-digitális technikával
történő közvetítést),

c)

a Szakszövetséggel és a sportrendezvénnyel kapcsolatos reklámjogok.

A hasznosítás általános szabályai
3. §
(1)

A vagyoni értékű jogok kizárólagos jogosultja a Szakszövetség. Az Stv. 36. §-a szerinti
vagyoni értékű jogok hasznosítását a Szakszövetség az Stv. 37. § (1) bekezdése alapján –
jelen szabályzat útján – vonja magához. Vagyoni értékű jog hasznosítására kizárólag
határozott időtartamú, legfeljebb négy évre szóló szerződés köthető.

(2)

A Szakszövetség a sportszervezeteket illető vagyoni jogok hasznosításából álló
ellenértékből csak annyit vonhat el maga számára, amely a hasznosítással kapcsolatos
szervezési költségeit fedezi.
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4. §
(1)

A Szakszövetség vagyoni értékű jogainak használatát és hasznosítását szabályzat,
valamint egyedi szerződés útján esetileg vagy tartósan engedélyezi.

(2)

Az egyedi szerződés megkötésére szövetségi jogoknál az elnök, annak akadályoztatása
esetén valamely alelnök és a főtitkár együttesen jogosult.

(3)

A Szakszövetség szervezetéhez közvetlenül kapcsolódó vagyoni értékű jogok
hasznosítását a Szakszövetség ügyintéző szerve közvetlenül vagy megbízott útján végzi.

(4)

A sportrendezvényhez kizárólagosan kapcsolódó vagyoni értékű jogok hasznosításának
jogát, amennyiben azt nem a Szakszövetség közvetlenül rendezi, a rendező
sportszervezetre megállapodásban átruházhatja.

(5)

A hasznosításból származó bevételeket a sportrendezvény lebonyolítására kell
fordítani, az esetleges pénzügyi maradvány felhasználásáról – az Stv. rendelkezéseinek
figyelembe vételével – a Szakszövetség elnöksége dönt.

(6)

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

(7)

A nem a Szakszövetség által rendezett, kiírt vagy szervezett versenyek közé tartozó
sportrendezvényhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok hasznosításának joga a szervező
sportszervezetet illeti meg.

(8)

A vagyoni értékű jogok gazdasági társaság törzs(alap)tőkéjébe nem pénzbeli
hozzájárulásként nem vihetők be, és mellékszolgáltatásnak sem minősülhetnek.

(9)

A Curling Világ Szövetség (World Curling Federation, a továbbiakban: WCF) vagy az
Európai Curling Szövetség (European Curling Federation, a továbbiakban: ECF)
határozata alapján Magyarországon szervezett versenyhez kapcsolódó vagyoni értékű
jogok hasznosítására a WCF, illetőleg az ECF szabályzataiban és a WCF-vel, illetőleg az
ECF-vel kötött szerződésben foglaltak az irányadók.

A versenyrendezés és a versenyzési jog
5..§
(1)

A versenyrendezés jogát a Szakszövetség elnöksége a versenynaptár elfogadásával
engedélyezi. Az engedély megadását az elnökség feltételekhez köti.

(2)

A hazai és nemzetközi versenyzési jog feltételeit külön szabályzat rendezi.
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A rádiós és televíziós közvetítés jog
6. §
(1)

A Szakszövetség a televíziós és rádiós közvetítési jog hasznosítását, ezen szabályzat,
valamint a televíziós és rádiós műsorszolgáltatókkal kötött egyedi szerződés útján esetileg
vagy tartósan maximum 4 évre engedélyezi.

(2)

A közvetítési jogok elvonásáért a Szakszövetségnek lehetőség szerint előre
meghatározott és a közvetítési jog piaci értékével arányos ellenértéket kell fizetnie. Az
ellenérték megállapítása, illetve az értékesítési szerződés megkötése előtt a
sportszövetségnek ki kell kérnie az érintett sportszervezetek álláspontját. Az ellenérték
megállapítása során – arányosan az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) a közvetítések számát, továbbá nézettségét,
b) a sportszervezet által elért versenyeredményt,
c) a Szakszövetség többi tagjával való együttműködés (szolidaritás) elvét,
ideértve az amatőrök és az utánpótlás-nevelés támogatását is.

Reklámjogok
7. §
(1)

Reklámcéljára minden olyan (a sportrendezvény helyszínén, illetve a sportoló
sportruházatán levő) felület hasznosítható, amelynek hasznosítása a sportrendezvény
lebonyolítását nem akadályozza, zavarja.

(2)

Amennyiben a Szakszövetség a 4. § (4) bekezdés alapján a sportrendezvény
rendezésére sportszervezettel megállapodást köt, a megállapodásban részletesen
szabályozni kell a reklámfelületek hasznosításának módját, azzal, hogy a rendező
sportszervezet köteles biztosítani a Szakszövetség szponzorainak megjelenését a
Szakszövetség által meghatározott módon.

(3)

Tilos az olyan reklám, amely a Stv., vagy a gazdasági reklámtevékenységről szóló
1997. évi LVIII. törvény alapján tiltott reklámnak minősül, különösen az a reklám
amely a sporttevékenységet egészségre ártalmas életmóddal vagy szolgáltatással,
illetve egészségre ártalmas más tevékenységgel, valamint környezetveszélyeztető és károsító magatartással összefüggésben jelenít meg.

(4)

A reklámszerződés (ideértve a szponzorálási és arculat-átviteli szerződést) nem állhat
ellentétben jelen szabályzat előírásaival, illetve a Szakszövetség által már megkötött
szerződésekkel, ezért, amennyiben a szerződést nem a Szakszövetség, hanem a
szabályzat hatálya alá tartozó más személy köti meg, a szerződés megkötéséhez
szükséges a Szakszövetség hozzájárulása.

(5)

A Szakszövetség a hozzájárulást kizárólag akkor tagadhatja meg, ha a megkötendő
reklám szerződés jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben állna. A hozzájárulás
iránti kérelemhez mellékelni kell a megkötendő szerződés tervezetét.
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8. §
(1)

Szponzorálási szerződésben a szponzor természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személységgel nem rendelkező szervezet arra vállal kötelezettséget, hogy pénz- vagy
természetbeni szolgáltatás útján támogatja a sportoló, sportszervezet vagy a
Szakszövetség sporttevékenységét, a szponzorált pedig lehetővé teszi, hogy
sporttevékenységét a szponzor marketingtevékenysége során felhasználja.

(2)

Arculat-átviteli szerződés alapján a felhasználó marketingtevékenysége keretében
ellenérték fejében a sportoló nevét, képmását, továbbá a sportszervezet vagy a
Szakszövetség nevét, jelvényét, illetve a sporttevékenységgel összefüggő más eszmei
javakat használ fel hirdetőtáblákon, dísz- és ajándéktárgyakon, ruházaton, más
tárgyakon, valamint elektronikus úton a fogyasztói döntések befolyásolása céljából.

(3)

A versenyengedély iránti kérelem aláírásával a sportoló hozzájárulását adja ahhoz,
hogy arculatát a szövetség a sportág érdekében felhasználja.

Záró rendelkezések
9. §
(1)

Jelen Szabályzatot a Magyar Curling Szövetség elnöksége 2005. június 30. napján
fogadta el.

(2)

Ezen Szabályzat elfogadásának napját követő 15. napon lép hatályba. A Szabályzat
rendelkezéseit az ezt követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Studniczky Ferenc
elnök

