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A Magyar Röplabda Szövetség a Nemzeti Bajnokság és a Magyar Kupa, a megyei 
bajnokságok, valamint az MRSZ által szervezett és rendezett nemzetközi találkozók és tornák 
mérkőzéseinek vagyoni értékű jogaira – beleértve a sportesemények közvetítési jogát is – 
ezen bajnokságokban és a kupában résztvevő sportszervezetekkel egyetértésben azon célból, 
hogy a röplabdából létrejövő bevételek teljes egészében a röplabda sportágba folyjanak be és 
ott is kerüljenek szétosztásra. A Sportról szóló 1996. évi LXIV. Törvény rendelkezéseivel 
összhangban a következő szabályzatot alkotja: 
 
Értelmező rendelkezések: 
 

1. § 
 

E szabályzat alkalmazásában: 
 
(1) Nemzeti bajnokságban szereplő sportszervezet: minden jogi személyiséggel rendelkező 

szerveződés, amely a Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban: MRSZ) által 
megrendezésre kerülő Nemzeti Bajnokság Extraligájában, első, vagy második osztályában 
és a megyei bajnokságban szerepel. 

(2) Vagyoni értékű jogok a Nemzeti Bajnokságban és a preambulum szerinti egyéb 
sporteseményeken játszandó mérkőzések televíziós, rádiós és egyéb sugárzásának, 
közvetítésének, rögzítésének, műsorok készítésének hang- és képfelvételek készítésének 
jogai, (ideértve a terrerísztikus TV, satellite TV, fizetős TV, a pay per view TV, lekért 
videó, zártláncúTV, HDTV, CD interaktív, CD, CD-V, CD-ROM, videójáték, 
számítógépes datanet. Internet, AOL és egyéb típusai, illetve az itt fel nem sorolt és a 
jelenben még nem látható jogok továbbadása és publikálása) (továbbiakban: televízió és 
rádió közvetítési jogok), a bajnokság nevével összefüggő jogok, a röplabdázók 
sportfelszerelésén elhelyezhető reklámokkal és a mérkőzést rendező sportszervezet 
csarnokában kihelyezett tábla- és egyéb reklámokkal kapcsolatos jogok. 

 
2. §  

 
Általános rendelkezések 

 
 

A vagyoni értékű jogok hasznosításának – ezen belül a jogok értékesítésének bevételek és a 
kiadások felosztási arányának és rendjének – szabályzatban történő kidolgozása a Sportról 
szóló többször módosított 1996. évi LXIV. Tv. 16. § (1) bekezdésének g) pontja alapján az 
MRSZ kizárólagos joga. 
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3. § 
 

(1) A vagyoni értékű jogok hasznosításából befolyó összegek az MRSZ-t illetik (a jelen 
szabályzatban meghatározott kivételekkel), amelynek legalább 40 %-át köteles az 
utánpótlás fejlesztésére fordítani. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek az MRSZ bankszámlájára kerülnek. 
 

4. § 
 

Televíziós és rádiós közvetítési jogok 
 

(1) A Nemzeti Bajnokság mérkőzéseinek televíziós és rádiós közvetítési és sugárzási jogainak 
hasznosítására az MRSZ a hasznosításra vonatkozó szerződést köt, mely az MRSZ összes 
tagjára kötelező erővel kiterjed. 

(2) A Nemzeti Bajnokságban szereplő sportszervezetek a kábel televíziók részére – csak 
kábelen történő sugárzásra és közvetítésre – vagyoni értékű jogaikat önállóan értékesítik 
és a bevételekkel önállóan rendelkeznek. 

(3) Az MRSZ területi szövetségei által szervezett, illetve rendezett sporteseményekhez 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok hasznosításából származó bevételek teljes egészében az 
adott megyei szövetséget illetik. 

(4) A Strandröplabda Bajnokság az MRSZ Strandröplabda Bizottsága, az MRSZ, vagy a 
területi szövetségek által szervezett, vagy rendezett strandröplabda sporteseményekhez 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok hasznosításából eredő bevételek a szervező és a rendező 
sportszervezetet illetik meg a közöttük fennálló írásbeli megállapodás szerinti arányban. 

 
5. § 

 
A bajnokság nevéhez fűződő jogok 

 
A bajnokság nevével összefüggő vagyoni értékű jogok hasznosítására az MRSZ szerződést 
köt a 4. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. 
 

6. § 
 

A röplabdázók sportfelszerelésén elhelyezhető reklámok 
 

A röplabdázók sportfelszerelésén reklámok elhelyezéséről és az ebből származó bevételekről 
a sportszervezet saját maga önállóan rendelkezik, azzal a megkötéssel, hogy a mezen a 
sportszervezet a bajnokság névadójának a nevét, logóját köteles elhelyezni. 
 

7. § 
 

A mérkőzést rendező sportszervezetek csarnokában kihelyezett reklámokkal 
kapcsolatos jogok. 

 
A táblareklámok és egyéb felületi reklámmegjelenítők elhelyezéséről és az ebből származó 
bevételekről a sportszervezet saját maga önállóan rendelkezik, azzal a megkötéssel, hogy az 
MRSZ rendelkezésére bocsát az MRSZ Versenykiírásában meghatározott számú és méretű 
reklámmegjelenítőt, illetőleg ugyanennyi reklámmegjelenítő elhelyezésére alkalmas felületet. 
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8. § 
 

Záró rendelkezések 
 

A Nemzeti Bajnokságban induló sportszervezetek a jelen szabályzat rendelkezéseit magukra 
nézve kötelezőnek elfogadják. 
 

9. § 
 

(1) A Nemzeti Bajnokságban szereplő sportszervezetek használatában álló 
sportlétesítményekbe kizárólag a sportszervezet engedélyével, valamint jegy, továbbá 
az MRSZ által kibocsátott belépők ellenében lehet belépni. 

(2) Megállapodásban kell rögzíteni, hogy a sportszervezet (ide értve az MRSZ-t is) a 
mérkőzés közvetítését kizárólag a vele ilyen értelmű közvetlen vagy közvetett módon 
szerződéses viszonyban állóknak engedélyezi az 1996. évi I. Törvény vonatkozó 
rendelkezéseinek szigorú betartása mellett, továbbá a megállapodásnak ki kell terjednie 
arra is, hogy a sportszervezetek az MRSZ által rendszeresített belépővel rendelkezők 
részére rögzített mennyiségű helyet biztosítanak a mérkőzés megrendezési helyén. 

 
10.  § 

 
Valamennyi sportszervezet használatában lévő sportlétesítményben a mérkőzések alkalmával 
nem lehet politikai célzatú reklámot elhelyezni. 
 

11.  § 
 

Jelen szabályzat 2000. február 01-én lép hatályba. 
 
Ezen szabályzatot az MRSZ Elnöksége 2000. január 05-i ülésén elfogadta. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


