
A Magyar Torna Szövetség 
Szabályzata 

a vagyoni értékű jogok hasznosításáról 
 

 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.§-ának (4) 

bekezdésében valamint az alapszabály 6.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a Magyar Torna Szövetség (a továbbiakban: MATSZ) elnöksége 
a vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló szabályzatot (a továbbiakban: 
Szabályzat) a következők szerint állapítja meg: 
 

A szabályzat személyi és tárgyi hatálya 
 

1.§ 
 

(1) A Szabályzat hatálya a MATSZ hivatásos és amatőr sportolóira (a továbbiakban: 
sportoló) sportszakembereire, tagjaira, a szakágaira, szakági szövetségeire és a területi 
szerveire (a továbbiakban együtt: sportszervezetek) terjed ki. 
 

A vagyoni értékű jogok köre 
 

2. § 
 

(1) Vagyoni értékű jognak minősül jelen szabályzat alkalmazásában: 
 
a) a sportszövetség által kiírt, szervezett valamint engedélyezett sportági versenyek - 
ide értve a válogatott keretek versenyeit - és egyéb rendezvények televíziós, rádiós és 
egyéb elektronikus-digitális technikákkal (pl. internet) történő közvetítés 
engedélyezési jogának hasznosítása, a versenyek helyszínéhez és a versenyekhez 
kapcsolódó egyéb reklámfelületek értékesítése,  
 
b) a válogatott keretek versenyeivel, valamint a sportszövetség versenyrendszerének 
(bajnokság) kiírásával, szervezésével, lebonyolításával – ide értve a szervezett 
versenyekkel kapcsolatos online fogadások engedélyezésével - kapcsolatos vagyoni 
értékű jogokat, 
c) a sporttevékenységhez kapcsolódó, szponzori szerződéssel átruházható jogok, 
 
d) a sporttevékenységhez kapcsolódó, arculat átviteli szerződéssel átruházható jogok, 
 
e) a sportoló tagsági illetve szerződéses jogviszony alapján játékjoga rendelkezései 
(használati) joga, 
 
(2) a közvetítések engedélyezésének vagyoni értékű jogaival kapcsolatos szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell a sporttevékenységgel kapcsolatos más vagyoni értékű 
jogokra is, 
 



(3) a vagyoni értékű jogok gazdasági társaság törzs(alap)tőkéjébe nem pénzbeli 
hozzájárulásként nem vihetők be, és mellékszolgáltatásnak sem minősülhetnek; e 
vagyoni értékű jogok ügynöki vagy bizományosi szerződésen keresztül is 
hasznosíthatók, 
 
(4) ha a verseny (sportrendezvény) nem képezi a sportszövetség verseny rendszerének 
részét, a szervező a versenykiírásban úgy rendelkezhet, hogy a versennyel kapcsolatos 
vagyoni értékű jogok hasznosítását magának tartja fenn, 
 

A vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó általános szabályok 
 

3.§ 
 

(1) A sportág nemzetközi és kontinentális szövetségei által Magyarországon 
engedélyezett verseny (Világ- és Európa-bajnokság) vagyoni értékű jogainak 
(közvetítése, engedélyezési jogának) hasznosítása, (a helyszínen elhelyezhető 
reklámfelületek hasznosítása, a versennyel összefüggő egyéb reklámfelületek, 
kiadványok, szórólapok, média-megnyilvánulások stb.) a MATSZ-ot illeti. A 
hasznosításra vonatkozóan alkalmazni kell a sportág nemzetközi és kontinentális 
szövetségeivel kötött szerződésben foglalt rendelkezéseket. 

 
(2) A sportszervezetek vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó 
szerződéseikről a megkötés előtt kötelesek tájékoztatni a MATSZ elnökségét.  

 
(3) A hirdetések tartalma nem lehet törvénysértő, obszcén vagy szexuális tartalmú 
és kifejezetten politikai célú.  

 
(4) A hasznosításra jogosult sportszövetség, sportszervezet a hasznosítási jogot 
bizományosi (ügynöki) szerződés útján is hasznosíthatja.  

 
(5) Azt a természetes személyt vagy szervezetet (közvetítő) aki/ amely szponzort 
hoz a szövetséghez és azzal a szövetség, támogatási szerződést köt, ami teljesedésbe 
megy - 20%-os jutalékot kaphat, - a szövetség elnökségének jóváhagyásával. A 
közvetítő közrehatásának kizárólagosnak kell lenni. A közvetítő bárki lehet, 
tisztségviselő, tagszervezet stb.  

 
 
A szponzori, arculatépítési szerződésekre, a hivatásos sportoló játékjogának 

hasznosítására vonatkozó szerződések 
 

4.§ 
 

(1) Szponzorálási szerződést a sportszövetség, a szakágak, a területi szövetségek, a 
sportszervezetek, a sportolók egyaránt köthetnek.  
 
 
 



(2) A szakág egészére szóló szponzorálási szerződést az érintett szakág előzetes 
bejelentési és engedélyezési kötelezettség mellett, valamint a sportág egészére szóló 
szponzorálási szerződést kizárólag a MATSZ elnökségének döntése alapján – 
amennyiben az ügy sürgőssége nem teszi lehetővé, utólagos tájékoztatás mellet –  a 
MATSZ elnöke köthet.   
 
(3) Arculatépítési szerződés sportszervezettel köthető. A sportoló nevének, 
képmásának felhasználásához a sportoló írásbeli hozzájárulása szükséges.  
 
(4) A hivatásos sportoló játékjogának átruházására az Stv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
A vagyoni értékű jogok hasznosításából származó bevételek felosztása 

5.§ 
 

(1) A jelen szabályzatban felsorolt vagyoni értékű jogok hasznosításából származó 
bevétel a vagyoni értékű jog hasznosítására jogosultat illeti meg. 
 
(2) A 3.§ (1) bekezdésében említett hasznosításból származó bevételt a MATSZ 
jóváhagyott pénzügyi tervében előirányzottak szerint kell felhasználni.  
 
(3) A sportszövetség versenyrendszerében lévő és az általa engedélyezett 
sportversenyekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításából származó tiszta 
bevétel – ha az engedélyezési szerződésből más nem következik - 20%-a a 
szakszövetséget vagy a szakágakat illeti.  
 
(4) A nemzeti válogatottakkal kapcsolatos kereskedelmi jogok hasznosításából 
származó bevételt, költségek fedezésére, illetve az utánpótlás válogatottak nevelésére 
kell fordítani. 
 

Záró rendelkezések 
 

6.§ 
 

Jelen Szabályzatot a MATSZ elnöksége a 2001. áprilisi ülésén fogadta el, 2007. 
július 15.-én, 2010.03.08.-án és 2013. október 28. napján módosította. Rendelkezéseit 
az elfogadás napjától kell alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2013. október 28. 
 
 
                                                                              Dr. Magyar Zoltán 
        elnök 
 


