MOBSSz Hirdetési szabályzat
A MOBSSz elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a 2008. évi XLVIII. törvény és a
2016. évi CXIX. törvény figyelembevételével, a szövetséggel és sportrendezvényekkel
kapcsolatos reklámjogok hasznosításának feltételeiről az alábbi szabályzatot állapítja meg.
1.§

A szabályzat hatálya
1.) A szabályzat hatálya kiterjed a MOBSSz által képviselt sportágakban sporttevékenységet
folytató, a MOBSSz által kiadott versenyengedéllyel rendelkező sportolókra, a sportágban
tevékenységet folytató sportszakemberekre, a MOBSSz tagegyesületeire, a MOBSSz
rendezésében lebonyolított versenyeken csapatot indító egyéb szervezetekre, MOBSSz
által képviselt sportágakban sporttevékenységet folytató egyéb szervezetekre és az általuk
szervezett sporteseményekre valamint a MOBSSz tisztségviselőire.
2.) E szabályzat értelmében a reklámjogok hasznosításának minősül a jelen szabályzatban
meghatározott reklámfelületek hasznosítása:
a) az MOBSSz által kiírt (szervezett, rendezett), a MOBSSz versenynaptárában
szereplő valamennyi sportrendezvényen, a WBSC, ESF és a CEB által kiírt sportrendezvényeket is beleértve,
b) a versenyen kívüli sporttevékenység során, a sporttevékenységhez kapcsolódó
egyéb rendezvényeken, így különösen
ba) válogatott hazai és nemzetközi edzőtáboraiban,
bb) a nemzetközi versenyekre történő ki- és hazautazás során,
bc) a MOBSSz által szervezett média-megjelenések, sajtótájékoztatók és más pr
megjelenések alkalmával,
bd) A társszervek (MOB, NSH, Nemzeti Sportszövetség ) által rendezett eseménye-ken,
ahol az 1. pontban megnevezettek a MOBSSz által képviselt sportágakkal
kapcsolatban részt vesznek,
be) a MOBSSz, vagy megbízottja által szervezett, a szövetség szponzoraihoz köthető
promóciós, vagy sportág-népszerűsítő esemény, akció során.
3) A szabályzat alkalmazásában
a) válogatott kerettag: a különböző szakágak és korosztályok felkészülési programjában szereplő és jóváhagyott felnőtt és utánpótlás válogatott keretek tagjai,
b) kerettagság: válogatott kerettagság időtartama a következő évi új válogatott keret
elnökség általi jóváhagyásáig tart,
c)

válogatott csapattag: a válogatott színeiben, a MOBSSz által benevezve, a MOBSSz
szervezésében versenyen, edzőtáborban résztvevő versenyző, edző, sportszakember, tisztségviselő, az esemény előtti 30. naptól az esemény utáni 30. napig.

2.§

A reklámfelületek
1) A MOBSSz által képviselt sportágban mindazok a reklámfelületek hasznosíthatók,
amelyeket a WBSC, ESF és a CEB szabályai nem tiltanak, a sporttevékenységet vagy a
sportrendezvényt, verseny lebonyolítását nem akadályozzák és a jó ízlést nem sértik.
2) Reklám céljára kiemelten hasznosítható a sportruházatból a melegítő, a mez, a sapka, a
fejpánt. (Figyelembe véve a Melléklet 1.6 pontját)
3) Reklám céljára hasznosíthatók a sportrendezvény vagy egyéb rendezvény helyszínéhez
tartozó reklámfelületek, molinók, zászlók, interjúfal, szponzorfal, és más reklámhordozó
eszközök kihelyezése útján. (Melléklet 1.2 pont)
4) A reklámfelületekből alapvetően a MOBSSz kompetenciájába tartoznak a válogatott
kerettel összefüggő felületek, megjelenések, (Melléklet 1.3 és 1.4 pont) a MOBSSz által
rendezett és finanszírozott események, valamint a MOBSSz rendelkezésére álló online
felületek és eszközök (Melléklet 1.1 pont), a MOBSSz szponzori bevételeiből finanszírozott
események, rendezvények, akciók, új kezdeményezések, új szakágak beindítása.
3.§

Az arculat-átviteli szerződés
1) Arculat-átviteli szerződés alapján a felhasználó a sportszervezet nevét, emblémáját, ismert
sportolóinak nevét és képmását, illetve a sporttevékenységgel összefüggő más eszmei
javakat használ fel dísztárgyakon, ruházati termékeken, ajándéktárgyakon,
hirdetőtáblákon és más eszközökön ellenérték fejében marketing tevékenységének
alátámasztására a fogyasztói döntések befolyásolása céljából. A felhasználó köteles a
MOBSSz írásbeli hozzájárulását beszerezni a felhasználáshoz, azaz arculat-átviteli
szerződést kötni.
2) A sportoló azzal, hogy a versenyzési engedély iránti kérelem aláírásával a MOBSSz
szabályzatait magára nézve kötelezőnek elfogadja, hozzájárul, hogy arculatát - kizárólag
jelen Szabályzatban meghatározott keretek között - a MOBSSz a sportág érdekében
felhasználja.
4.§

A reklámtilalmak és korlátozások
1) Tilos minden olyan reklám, melyet a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a 2008. évi XLVIII.
törvény, vagy a WBSC szabályai értelmében tiltott reklámnak minősül.
2) A MOBSSz által képviselt sportágban megkötött reklámszerződés nem lehet ellentétes
jelen Szabályzat rendelkezéseivel, továbbá, amennyiben a szerződést nem a MOBSSz köti,
nem lehet ellentétes a MOBSSz reklámszerződéseivel, azaz nem köthető reklámszerződés
az MOBSSz főszponzoraival vagy kiemelt szponzoraival konkurens céggel, szervezettel,
kivéve, ha a szövetségi szponzorral kötött szerződés ezt kifejezetten megengedi.
Amennyiben az MOBSSz új céggel köt reklámszerződést, ennek során köteles figyelembe
venni a sportolók vagy a sportszervezetek érvényes, MOBSSz által jóváhagyott
reklámszerződéseit.

3) Reklámszerződés a soron következő olimpiáig köthető, a reklámszerződés az olimpiát nem
érintheti.
4) Jelen Szabályzat alkalmazása során figyelembe kell venni azon szerződéseket, melyekben
a sportág állami támogatása feltételeként a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti
Versenysport Szövetség vagy a sportért felelős minisztérium esetlegesen olyan előírásokat
határoznak meg, melyek a reklámfelületek hasznosítását érintik.
5.§

A hasznosítás módja
1) A vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló 2004. évi I. törvény.35-37§ alapján a jogok
kizárólagos jogosultja a MOBSSz. 2004. évi I. törvény 36. § (3) alapján; E vagyoni értékű
jogok ügynöki vagy bizományosi szerződésen keresztül is hasznosíthatók.
2) Az MOBSSz jelen Szabályzatban határozza meg, hogy a reklámjogok hasznosítása során
mely reklámfelületek kizárólagos jogosultja az MOBSSz és mely felületek hasznosításának
lehetőségét adja át a sportolónak, illetőleg a sportszervezetnek.
3) Minden olyan esetben, amikor a sportoló vagy a sportszervezet közvetlenül hasznosítja a
jelen Szabályzat 2.§ meghatározott, a Szabályzat 7.§-a alapján átadott felületet, be kell
szereznie a MOBSSz jóváhagyását. A MOBSSz a jóváhagyást megtagadhatja. A jóváhagyás
iránti kérelemhez csatolni kell a szerződéstervezetet, vagy az aláírt szerződés másolatát,
mely tartalmazza, hogy az aláírt szerződés kizárólag az MOBSSz jóváhagyásával lép életbe.
4) A jóváhagyás iránti kérelmet a MOBSSz Elnökéhez kell eljuttatni közvetlenül. A MOBSSz
elnöksége a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül dönt a jóváhagyásról.
Amennyiben a szerződésben a szponzoráció mértéke összegszerűen nem szerepel, a
jóváhagyás a legalacsonyabb kategóriára adható meg. Az összegszerűséget a MOBSSz
elnöksége nem vizsgálhatja, az Elnök azt üzleti titokként köteles kezelni, kizárólag az
értékarányossági kategóriát közölheti az MOBSSz Elnökségével.
6.§

Értékarányosság és kizárólagosság
1) A szponzorok által nyújtandó támogatás valós értékének a támogatás nettó összege
számítható.
2) A kizárólagosság elvét a MOBSSz a 2.§ alapján a saját kompetenciájába tartozó területeken
kívánja érvényesíteni. A MOBSSz kizárólagosságot iparáganként egy, a MOBSSz gyémánt
fokozatú támogatási kategóriájába tartozó cégnek biztosíthat.
3) A MOBSSz új szerződések megkötésénél figyelembe veszi, és elsődlegességet biztosít a már
jóváhagyott sportolói vagy sportszervezeti szerződéseknek.
4) A MOBSSz gyémánt és arany fokozatú támogatói a sportág egészének nyújtott támogatás
okán elsődlegességet élveznek.
7.§

A hasznosítási jog megosztása

1) A melegítő, utazóruha, sport táska reklámfelületeinek hasznosítási joga a nemzeti
válogatott felszerelésének kivételével a sportszervezetet és a sportolót illeti meg. A
sportszervezet és sportoló közötti megosztásban a két fél szabadon állapodhat meg.
2)

a) A válogatott felszerelésen a melegítő, utazóruha, sport táska reklámfelületeinek
hasznosítási jogának megosztása az alábbi négy egyenlő méretű felület:
MOBSSz

2 reklámhely felszerelésenként

Sportoló

1 reklámhely felszerelésenként

Sportszervezet

1 reklámhely felszerelésenként

b) A sportoló és a sportszervezet rendelkezésére álló (2) bekezdésben meghatározott
felületeken a megjelenés szabálya, hogy egy cég csak egy logóval szerepelhet a
válogatott melegítőn.
3) Amennyiben a sportoló egyéni vagy sportszervezeti szervezésben, az MOBSSz-től
független sporttevékenységéhez kapcsolódó egyéb rendezvényeken, promóciós
megjelenések, média-, sajtómegjelenések alkalmával megjeleníti egyéni szponzorát,
köteles a Szövetség által előzetesen meghatározott szponzorokat is megjeleníteni.
4) A sportrendezvény vagy egyéb rendezvény helyszínéhez tartozó reklámfelületek, és más
reklámhordozó eszközök hasznosításának joga a MOBSSz-t illeti meg a rendezvény
tulajdonosával vagy üzemeltetőjével kötött egyéb megállapodás hiányában. A
versenynaptárban meghatározott rendező szervezet a verseny helyszínén köteles helyet
biztosítani az MOBSSz által meghatározott szponzorok reklámjai részére.
8.§

A hasznosításból származó bevétel megosztása
1) A hasznosításból származó bevétel a jelen Szabályzat alapján a hasznosítási joggal
rendelkező MOBSSz-ot, a sportolót vagy a sportszervezetet illeti meg, amennyiben a
hasznosítás megfelel a jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezéseknek.
9.§

Promóciós kötelezettségek
1) A MOBSSz által képviselt sportágakban működő 1§ 1. pontjában megnevezett
szervezetek évente max. két alkalommal a MOBSSz rendelkezésre bocsájtják pályájukat,
az egyesület alkalmazottait és tagjait, valamint felszerelésüket a sportág népszerűsítése
és/vagy sportolói tagtoborzás céljából.

10.§
Ellenőrzés
1) A reklámkihelyezésekre vonatkozó, a nemzetközi és hazai versenyszabályokban
meghatározott előírások betartását a versenybírók folyamatosan kötelesek ellenőrizni a
versenyszabályokban meghatározott módon és következmények alkalmazásával.

2) A jelen Szabályzatban meghatározott előírások betartását a nemzetközi esemény során a
csapatvezetők kötelesek ellenőrizni. Az ellenőrzésben a szövetségi kapitányok jogosultak
közreműködni.
10.§

Szankciók
1) A jelen Szabályzat megszegése sportfegyelmi vétség, melynek elkövetése esetén
sportfegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. A Szabályzatot megsértő sportoló vagy
sportszervezet az évad versenyeiből időszakosan vagy véglegesen kizárható, a részére a
jelen Szabályzat alapján kiadott engedély felfüggeszthető vagy visszavonható.
Sportszervezetekkel szemben továbbá a jelen Szabályzat megszegése esetén
pénzbüntetés, juttatások megvonása vagy csökkentése fegyelmi büntetések is
alkalmazhatók.
2) A sportfegyelmi eljáráson túl a Szabályzat rendelkezéseinek súlyos vagy többszöri
megsértése esetén a kötelezettségszegő sportoló vagy sportszervezet kártérítés
megfizetésére kötelezhető, amennyiben a Szabályzat megsértésével vagyoni kárt okoz a
sportágnak, a MOBSSz - nek.
3) A válogatott felkészülési programjában a Szabályzat megsértése esetén a válogatott
kerettagságból történő kizárás is előírható.
11.§

Egyéb rendelkezések
1) A Szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére a MOBSSz elnöksége jogosult.
2) A Szabályzat végrehajtása során keletkezett vitás ügyekben, amennyiben az érintett fél a
MOBSSz illetékes fórumait kimerítette, a MOBSSz székhelye szerint illetékes bírósághoz
fordulhat. A feljebbvitel, az első fokon hozott ítélet tekintetében halasztó hatállyal nem
bír.
12.§

Záró rendelkezések
1) Jelen Szabályzatot az elnökség 2017. február 28.-i napján elfogadta és hatályba lépteti.
2) A Szabályzat rendelkezései nem érintik a hatályba lépés előtt aláírt, a MOBSSz által
korábban jóváhagyott szerződéseket.

Budapest, 2017. február 28.

1. számú melléklet

A MOBSSz által hasznosítani kívánt
kommunikációs értékkel bíró javak és felületek

1) A MOBSSz saját és a MOBSSz Reklámszabályzat alapján a Szövetség által hasznosításra
magához vont felületei:

1.1) Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó felületek
a) http://baseball.hu/
b) https://www.facebook.com/MOBSSz/
c)

http://www.baseballfan.hu/

d) E-mail

1.2) Tagegyesületek kommunikációs eszközeihez kapcsolódó felületek
Tagegyesületek kommunikációs eszközeihez kapcsolódó felületek:






Facebook (ha van)
honlap (ha van)
blog (ha van)
hírlevél (ha van)
szórólap, plakát (ha van)

Felhasználás módja:
1. Facebook
 A MOBSSz facebook felületére felkerülő bejegyzés megosztása (beleértve a szöveges,
hiperlinkes és audiovizuális bejegyzéseket) a megjelenést követő 48 órán belül
 MOBSSz által szolgáltatott – szöveges, hiperlinkes és audiovizuális – tartalomból saját
bejegyzés létrehozása (évi max. 52 alkalom)
2. Honlap
 bannerhely szolgáltatás a MOBSSz által megadott szponzorok számára (min. 1 kiemelt
felület és min. 3 egyéb felület, pl. oldalsáv)
 a MOBSSz honlapjára mutató hiperlink elhelyezése a saját honlap stílusának
megfelelően (ikon, badge, banner stb.)
3. Blog (=hírek, ha a honlapon belül van)
 saját bejegyzés létrehozása (max. 2 bejegyzés/hó) a MOBSSz által megadott téma
alapján
4. Hírlevél
 bannerhely szolgáltatás a MOBSSz által megadott szponzorok számára (min. 1 felület)




MOBSSz által szolgáltatott – szöveges, hiperlinkes és audiovizuális – tartalom
belefoglalása
a MOBSSz honlapjára mutató hiperlink elhelyezése a hírlevél stílusának megfelelően
(ikon, badge, banner stb.) minden hírlevélben

5. Szórólap, plakát
 felület biztosítása a MOBSSz által megadott szponzorok számára (min. 1 kiemelt felület
és min. 3 egyéb felület)
 MOBSSz logó elhelyezése a szórólap stílusának megfelelően

1.3) Versenysorozatokhoz kapcsolódó felületek
MOBSSz által képviselt sportágakban rendezett versenyek nevei
1.4) Magyar Válogatotthoz kapcsolódó felületek
MOBSSz által képviselt sportágakban kiállított válogatottakhoz kapcsolódó minden felület
1.5) Pályákhoz kapcsolódó felületek
A versenysorozatoknak és egyedi eseményeknek helyt adó helyszíneken a szervezőnek
vállalnia kell, hogy a MOBSSz számára 1 db 1mx2m molinót jól látható helyen elhelyez,
továbbá a MOBSSz által megadott szponzorok számára további 3 db 2m2 molinó és/vagy
lobogót jól látható helyen elhelyez
1.6) Játékosokhoz kapcsolódó felületek
MOBSSz által képviselt sportágakban rendezett versenyeken résztvevő sportolóknak és
csapatoknak vállalniuk kell, hogy mezeiken az alábbi felületeket a MOBSSz
rendelkezésére bocsájtják;
-

nadrágon a bal comb elülső része
felsőn a jobb váll és ujj

