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Amatőr Licenc Szabályzat
I. ÁLT ALÁNOS RÉSZ

1.§ Szabályzat célja
Jelen szabályzat célja az, hogy az MLSZ szervezésében megrendezésre kerülő vegyes-nyílt- és az
amatőr bajnokságokban egységes követelményrendszert teremtsen meg a bajnokságba benevezni
kívánó és abban résztvevő sportszervezetek részére a gazdálkodási, az infrastrukturális feltételek és
az alkalmazásban álló sportszakemberek tekintetében az alábbiakban részletezett kritériumok szerint:
1. A sportszervezetek felelős gazdálkodás folytatásával teremtsék meg a sportszakmai célok
biztosításához szükséges gazdasági és pénzügyi feltételeket;
2. A licencelvárások teljesítsék az MLSZ szakmai feltételeit és az átláthatóságra történő
törekvésének megvalósulását a sportszervezetek gazdálkodásában;
3. A sportszervezetek biztosítsák az MLSZ Infrastruktúra- és Biztonságtechnikai Szabályzatában
meghatározottakat;
4. A sportszervezetek igazolják a nevezési feltételeknek történő megfelelésüket, a hatályos jogi
környezet és az érvényben lévő MLSZ szabályzatok figyelembe vételével;
5. Az utánpótlás játékosok
sportszervezetben;

képzése

és

nevelése

megfelelő

figyelmet

kapjon

minden

6. A sportszervezet vezetői, tisztviselői, tagjai (ideértve elsősorban a játékosokat) alkalmazzák a fair
play szellemét a pályán és azon kívül egyaránt;
7. A sportszervezetek biztosítsák a képzett, megfelelően kvalifikált sportszakemberek alkalmazását
mind a felnőtt, mind az utánpótlás csapatoknál.

2. § Felhatalmazó rendelkezések
Az MLSZ alapszabályának 22.§ (4) bekezdés g) pontja alapján az elnökség feladata és hatásköre
minden, az MLSZ működésével, a labdarúgás szervezésével és irányításával kapcsolatos szabályzat
elfogadása és módosítása.
Az MLSZ elnökségének 28/2014.(02.11.) határozata szerint az NB III és a megyei – budapesti I.
osztályú férfi felnőtt bajnokságokban kötelező nevezési feltételként írja elő a licenc megszerzését.

3. § A szabályzat hatálya és alkalmazási köre
A licenc szabályzat a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnökség által történő elfogadását követően lép
hatályba, rendelkezéseit először a 2015/2016 bajnoki évadra vonatkozóan kell alkalmazni.
Jelen szabályzat hatálya azon sportszervezetek körére terjed ki, amelyek részt kívánnak venni az NB
III és a megyei – budapesti I. osztályú férfi felnőtt bajnokságban és ennek érdekében a nevezést
megelőzően licenc kérelmet nyújtanak be, vagy a részvételre feljogosító licenccel már rendelkeznek
(jelen szabályzat tekintetében a továbbiakban egységesen: sportszervezetek).
A szabályzat meghatározza az annak hatálya alá eső sportszervezetek, valamint az eljárást
lebonyolító MLSZ jogait, kötelezettségeit, felelősségi köreit, az eljárás legfontosabb szabályait.
A szabályzat különösen kitér:
a) A licenc kérelem, -bírálat és -jóváhagyás döntésfolyamatára;
b) Azokra a pénzügyi és jogi, infrastrukturális, valamint sportszakmai, személyügyi és
adminisztratív, kritériumokra, amelyeket a sportszervezeteknek teljesíteni kell ahhoz, hogy
megkapják a licencet;
c) Licenckérelem elbírálását követően az érintett bajnoki évadban a sportszervezet
kötelezettségeire, a feltételeknek történő megfelelés ellenőrzési módjaira, a szabályok
megsértése esetén a lehetséges szankciókra.
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A szabályzat meghatározza az MLSZ központi hivatal és a megyei (budapesti) igazgatóságok
feladatait, valamint azokat az alapvető eljárási lépéseket, melyeket a licencadónak és a
sportszervezeteknek követniük kell.

4.§ Definíciók
Fogalom és definíció
(1)

(2)

(3)


Licencadminisztrátor
a licencadó nevében eljáró adminisztratív feladatokat ellátó MLSZ szervezeti egység vagy MLSZ
munkavállaló.
Licencadó
az MLSZ azon testülete, amely a licenckérelemről a jogerős határozatot meghozza.
Licenckérelmező
azon sportszervezet, amely részt kíván venni az NB III és a megyei – budapesti I. osztályú férfi
felnőtt bajnokságban és ennek érdekében a nevezést megelőzően licenckérelmet nyújt be.

II. LICENCRENDSZER

5. §A licenckérelmezőre vonatkozó rendelkezések
(1)

A licenckérelmezőkre vonatkozó általános rendelkezések

a,

A licencért folyamodó sportszervezet licenckérelmezőnek minősül.

b,

A licenckérelmezőnek az MLSZ regisztrált tagjának kell lennie, valamint nem lehet másik
ország labdarúgó szövetségének is tagja.

c,

Kizárólag az a sportszervezet kaphat licencadótól a következő bajnoki év versenyeiben való
indulásra jogosító licencet, amely a jelen szabályzat által meghatározott valamennyi kötelező
minimum követelményt az MLSZ által meghatározott, a jelen szabályzat szerinti módon
meghatározott határidőkig teljesített, valamint sportteljesítménye alapján jogot szerzett, vagy
szerezhet a nemzeti harmadosztályú (NB III) vagy a megyei (budapesti) első osztályú
bajnokságokban történő indulásra.
Amennyiben a sportszervezet az eredményes
licenceljárást követően a nevezési eljárást is teljesíti, akkor jogot szerez, de egyben
kötelezettséget is vállal arra, hogy az adott bajnoki osztályban részt vegyen.

d,

Amennyiben egy sportszervezet rendelkezik nemzeti első,- vagy másodosztályú (NBI. vagy.
NBII.) klublicenccel, akkor egyszerűsített eljárásrendben kaphatja meg a harmadosztályú (NB
III) vagy megyei (budapesti) első osztályú licencet. Az egyszerűsített eljárásrend keretében a
sportszervezetnek kizárólag a licenckérelmi adatlapot kell benyújtania, a 8/B.§ 2/c pontban
meghatározott mellékleteket nem.
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6. § A licencadóra vonatkozó rendelkezések
(1)

A licencadóra vonatkozó rendelkezések

a,

A licenc eljárás lefolytatásáért az NB III férfi felnőtt bajnokság vonatkozásában az MLSZ
központi hivatala, míg a budapesti, megyei felnőtt nagypályás I. osztályú bajnokságokban az
MLSZ illetékes megyei (budapesti) igazgatóságai felelősek (licencadminisztrátorok).

b,

Az MLSZ NB III férfi felnőtt bajnokságának I. fokú licencadó szervezete az MLSZ
Versenybizottság, II. fokú licencadó szervezete a MLSZ Fellebbviteli Bizottság (továbbiakban:
licencadó). A megyei (budapesti) igazgatóságok I. fokú licencadó szervezete az illetékes
Versenybizottság, II. fokú licencadó szervezete az illetékes megyei (budapesti) Fellebbviteli
Bizottság (továbbiakban: licencadó).

c,

A licencadó teljes körű titoktartást vállal a sportszervezet felé a sportszervezet által adott
bármely információ tekintetében. A licenceljárásban érintett, vagy a licencadó által kijelölt
bármely személy köteles vonatkozó feladatai megkezdése előtt egy titoktartási nyilatkozatot
aláírni.

d,

A döntéshozó testületek minden tagjának, illetve elnökének függetlennek kell lennie, azaz ő
maga, vagy bármely, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója nem lehet egyidejűleg
bármely licenckérelmezőnek:

 tagja, alkalmazottja,sportszakembere,vezető tisztségviselője;
 részvényese;
 üzleti partnere;
 támogatója; vagy
 tanácsadója.
Annak eldöntésére, hogy valamelyik tag nem független:

e,

 A Versenybizottsági tagok vonatkozásában a Versenybizottság elnöke.
 A Versenybizottság elnöke és a Fellebbviteli Bizottsági tagok vonatkozásában a Fellebbviteli
Bizottság elnöke.

 A Fellebbviteli Bizottság elnöke vonatkozásában az NB III bajnokságot érintő eljárásban az
MLSZ Főtitkára, egyéb eljárásokban a megyei társadalmi elnök jogosult.
III. A LICENCKÉRELEM FOLY AM AT A ÉS HATÁRIDŐI

7.§ Licenckérelmi folyamat szabályzat eljáró szervei
A Licenc Szabályzat eljáró szervei NB III osztály esetében

(1)

-

Licenc adminisztrátor

MLSZ Versenybizottság titkára

Licenc I. fokú bírálója

MLSZ Versenybizottság

Licenc II. fokú bírálója

MLSZ Fellebbviteli Bizottság

A Licenc Szabályzat eljáró szervez Megyei (budapesti) I. osztály esetében

(2)

-

Licenc adminisztrátor

megyei (budapesti) igazgatók

Licenc I. fokú bírálója

megyei (budapesti) Versenybizottságok

Licenc II. fokú bírálója

megyei (budapesti) Fellebbviteli Bizottságok

8/A. § Az amatőr licenc kérelem alapeljárására vonatkozó általános
rendelkezések
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(1)

Általános rendelkezések

a,

A licenc kérelemre vonatkozó eljárási határidőket a4. számú melléklet tartalmazza.

b,

A licenckérelemnek, a hiánypótlásnak valamint a fellebbezésnek egy darab eredeti nyomtatott
és cégszerűen aláírt példányban a 4. számú mellékletben (17. o) feltüntetett időpontokig be
kell érkeznie az MLSZ licenc eljárásban illetékes szervezeti egységéhez.

c,

A licencadó e-mailben, telefaxon, egyéb elektronikus úton benyújtott licenckérelmet,
hiánypótlást, fellebbezést nem fogad el.

d,

A licencadó az értesítéseket a licenckérelmező által az eljárásban megadott kapcsolattartó email címre küldi meg. A licenckérelmező felelőssége, hogy a licencadó által részére
elektronikus levélként küldött értesítést a licenckérelmező kézhez kapja.

e,

A 4. számú mellékletben (17. o) feltüntetett határidők elmulasztása a licenckérelmező részéről
jogvesztő, a licenckérelemnek, valamint a fellebbezésnek át nem vételére tekintettel
kimentésre nincs lehetőség.

8/B. § Az amatőr licenc kérelem alapeljárásának folyamatábrája és
folyamatleírása
Amatőr licenc kérelmezés alapeljárása

2. Kérelem
benyújtása,
eljárási díj
befizetése

1. Felhívás licenc
kérelmezés
benyújtásának
lehetőségéről
(kiértesítés)

Licenc I. fokú
bírálója

Licencadminisz
trátor

Licenckérelmező

Fázis

6. Hiánypótlás és
díjfizetés

3. Kérelem formai
és tartalmi
ellenőrzése

9. Fellebbezés és
díj befizetése

igen

5. Hiánypótlás
szükséges?

Licenc II. fokú
bírálója

4. Kérelem
elbírálása

nem

7. Kérelem
elbírálása:
Licenc
megadható?

8.a Elsőfokú
határozat:
Licenc
megadása
8b. Elsőfokú
határozat:
Licenc
megtagadása

10. Másodfokú
határozat
meghozatala

A folyamatábrán a tevékenységek számozása megfelel az alábbi folyamattáblázatban
szereplő számozással. A folyamatábra mind az alap-, mind az egyszerűsített eljárás
esetében alkalmazandó.
(1)

Felhívás licenc kérelem benyújtására

A licenc adminisztrátor (NB III-ra vonatkozóan az MLSZ Versenybizottság titkára, a megyei
(budapesti) első osztályra a megyei (budapesti) igazgatók tájékoztatja a sportszervezeteket a
licenckérelmek benyújtási lehetőségéről (kiértesítés).
A licenckérelem beérkezési határidejét (lásd. 4. számú melléklet17. o) a NB III-ra vonatkozóan az
MLSZ Versenybizottság, a megyei (budapesti) első osztályra a MLSZ megyei (budapesti)
Versenybizottsága határozza meg.

(2)

Kérelem benyújtása és az eljárási díj befizetése
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a,

A sportszervezet licenckérelem benyújtásával kezdeményezi a licenceljárásban történő
részvételét.

b,

A sportszervezet köteles a licenckérelem benyújtását követően az MLSZ Elnöksége által
meghatározott eljárási díjat fizetni, amely összeget a díjfizetési rend tartalmazza.
A díjfizetési kötelezettség a kérelem benyújtásával keletkezik és fizetendő marad abban az
esetben is, ha a kérelem visszavonásra, vagy elutasításra kerül.
Amennyiben a kérelmező az eljárási díjat a számlán szereplő határidőre, - de legkésőbb az
elmaradt díjbefizetésre pótlására felszólító levél kézhezvételét követő 5. naptári napig - nem
fizeti meg, a Versenybizottság a licenckérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

c,

A sportszervezetnek alicenc kérelmet a licenckérelmi adatlap kitöltésével és a csatolt
dokumentumok benyújtásával kell elindítani.
Licenckérelem dokumentumai:

 A licenckérelmi adatlap (1. számú melléklet9. o) a kérelmező sportszervezet törvényes
képviselője vagy általa szabályszerűen meghatalmazott személy aláírásával érvényes.
A licenckérelmező az adatlap aláírásával az adatlap3. §-ában (1. o) olvasható előírásokról
nyilatkozik, a szabályokat tudomásul veszi.
A licenckérelmi adatlap2. §-ában (1. o) található adatmezők a licenc megadásához és
érvényességéhez szükséges alapkövetelményeket tartalmazza. Amennyiben a
licenckérelmező bármelyik adatmezőbe nem a kért adatot írja be, vagy nem ír be adatot a
hiánypótlás során sem, akkor a licencadó jelen szabályzat 8/B. §(7-8) pontja(5. o.)szerint
jár el.
Az adatlap mellékleteként benyújtandó dokumentumok:

 Az MLSZ elnöksége által elfogadott versenykiírásoknak megfelelő, a labdarúgó
szakosztály, vagy a sportszervezet elnöksége által jóváhagyott írásos formátumú szakmai
terv. A szakmai terv tartalmi követelményeit jelen szabályzat 3. számú melléklet(16. o)
tartalmazza;

 A licenckérelem benyújtási évét megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló;

 Üzleti terv (jelen szabályzat 2. számú melléklet (12.o)szerint, pénzforgalmi szemléletű,
bajnoki évadra szóló);

 A licenceljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata (b, pont).
(3)

Kérelem formai és tartalmi ellenőrzése.

A licencadminisztrátor a benyújtott kérelmet formai és tartalmi szempontból ellenőrzi.

(4)

Kérelem elbírálása

A licencadó meghozza a licencről szóló határozatot vagy egyszeri alkalommal hiánypótlásra
szólíthatja fel a licenckérelmezőt.A licenc alapeljárás lefolytatásakor kerül sor a sportszervezetek
által benyújtott licenckérelmek elbírálására és a licenc megadására vagy megtagadására.
(5-6) Hiánypótlás esetén – opcionális lépés
A sportszervezet feladata a hiánypótlás beküldése az MLSZ licenc eljárásban illetékes
szervezeti egységéhez. (3. §-ában,) (A hiánypótlásra vonatkozó általános rendelkezéseket
lásd. a 8/A. §-ban)
(7-8) A licencadó döntése
A licencadó, az esetleges hiánypótlást követően a licenckérelem tartalmi értékelését követően
jóváhagyó döntést hoz, kivéve az alábbi esetekben:
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 Amennyiben a hiánypótlást követően a licenckérelemi adatlap hiányos, a benyújtandó mellékletek
közül bármelyiket nem tartalmazza a dokumentáció, illetve egyértelműen bizonyítható, hogy a
megadott adatok, nyilatkozatok nem felelnek meg a valóságnak.
 Amennyiben az üzleti tervhez kapcsolódóan a licencadó döntése alapján hiánypótlás keretében
bekért kiegészítő információk és bizonylatok alapján sem állapítható meg egyértelműen, hogy a
tervben szereplő adatok megalapozottak és a licenckérelmező a bajnokságban való részvételhez
megfelelő pénzügyi fedezettel rendelkezik.
 Amennyiben a hiánypótlást követően a licenckérelemi adatlapon a sportszakemberek
tekintetében szereplő adatok hiányosak, vagy nem teljesítik MLSZ alapszabálya, vagy egyéb
belső szabályzata kötelezően előírt feltételeket.
 Amennyiben a hiánypótlást követően a licenckérelmező nem rendelkezik a licenckérelemben
szereplő bajnoki évadra szóló előírt pályahitelesítéssel, vagy a pályahitelesítési eljárásban a
pályahitelesítést végző személy a sportszervezet által használt pályára vonatkozóan olyan hiányt
állapít meg, amely az adott bajnoki idény kezdetéig nem teljesíthető.
A licencadó (hiánypótlás esetén a hiánypótlást követően) meghozza a licencről a határozatot, mely
fellebezés hiányában jogerőre emelkedik.

(9)

Kérelem elbírálása, hiánypótlás és határozathozatal

a,

Az elutasító döntés ellen egy alkalommal a licenckérelmező fellebbezést nyújthat be.

b,

A licenckérelmező a licencadók és a versenybizottságok határozata ellen az illetékes
Fellebbviteli Bizottsághoz fordulhatnak jogorvoslatért a versenyszabályzatban meghatározott
módon.

c,

Az illetékes testület (3. §, 1. o.) a fellebbezést elbírálja, és meghozza a jogerős határozatot.

8/C. § Az amatőr licenc kérelem egyszerűsített eljárási fo lyamata
Egyszerűsített eljárási folyamat alkalmazandó

(1)

Jelen szabályzat5. §(1)d,(2. o.) pont szerintegyszerűsített eljárási folyamat keretében 4. számú
mellékletben(17. o)meghatározott határidő szerint csak a licenckérelmi adatlapot kell benyújtani, a
8/B.§ 2/c pontban meghatározott mellékleteket nem.

9. § A licenc érvényessége, visszavonása, átruházása
Licenc érvényessége

(1)

A licenc érvényes:
 Azon bajnoki évad végéig, amelyre kiadták, vagy
 a kérdéses versenyrendszer vagy bajnoki osztály feloszlatásáig.
 A fenti időpontok bekövetkeztekor a licenc előzetes értesítés nélkül hatályát veszti.
 A bajnokságból történő kizárásig.

Licenc visszavonása

(2)

A licencadó testületek a licenc kiadását követően - akár bajnoki év közben- visszavonhatják a
licencet, amennyiben:

-

A sportszervezetnek 90 napnál hosszabb lejárt fizetési kötelezettsége keletkezik az MLSZ-el,
annak valamelyik tagjával, a sportszervezet sportszakemberével, vagy játékosával illetve az
államháztartással szemben és ezt írásos felszólítás alapján 15 napon belül sem rendezi.

-

A sportszervezet végelszámolási vagy felszámolási eljárás alá kerül.

-

Közvetlen bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a licenckérelem
6
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benyújtása vagy a bajnoki szezon alatt a jelen szabályzatban foglaltak szerint bekért
adatszolgáltatások során a sportszervezet valótlan adatokat szolgáltatott.

-

(3)

A licenc kiállításának bármelyik feltétele a kérelem benyújtását követően már nem teljesül. A
licenchez kapcsolódó változásról a sportszervezetnek tájékoztatási kötelezettsége van a
licencadó felé a jelen szabályzat 10. § (1)a,pontjában ismertetett szabályok szerint.

Licenc átruházása

A bajnoki év során a licenc az indulási jogra vonatkozó szabályok szerint ruházható át (Sporttörvény
alapján).

10. § A licences értesítési kötelezettsége
(1)

A licenc kérelmező/licences értesítési kötelezettsége

a,

A sportszervezet (licenc kérelmező/licences) köteles a licenc dokumentáció benyújtását
követően, és/vagy a bajnoki év alatti időszakban a licencadót az alábbiak szerinti
változásokról, eseményekről, adatokróltíz munkanapon belül tájékoztatni, értesíteni:
 A sportszervezet tulajdonosi szerkezetében beálló változásokról.


A sportszervezet cégképviseletre jogosult vezetőjének személyében beálló változásról.



A sportszervezet által használt sportlétesítmény, vagy annak használatát érintő olyan
fizikai, vagy szerződéses változásokról, amelyek a sportlétesítmény rendeltetésszerű
használatára jelentős hatással van.



A sportszervezet azon sportszakembereinek a licenckérelmi adatlapon szereplő
adataiban történő változásokról, akik foglalkoztatását jogszabály, vagy az MLSZ
alapszabálya vagy egyéb belső szabályzata kötelezően előír.



Minden egyéb olyan jelentős gazdasági, sportszakmai, vagy egyéb eseményről, amely a
licenckérelem beadásakor vállaltak teljesítését veszélyeztetik.

b,

A tájékoztatás elmaradása, vagy nem határidőben történő teljesítése jelen szabályzat
megszegésének minősül.

c,

Az értesítés ténye a dokumentumok cégképviseletre jogosult aláírásával, postai úton, vagy
személyesen történő leadásával - önmagában nem jelenti azt, hogy a vonatkozó értesítési
kötelezettség teljesítésre került.
A licencadó feladata a benyújtott dokumentumok megvizsgálása, kiértékelése és a
sportszervezet értesítése a licencadó döntéséről.
A döntés ellen fellebbezésre egyszeri alkalommal van lehetőség.
A fellebbezést a licenc kérelmezőnek/licencesnekegy darab nyomtatott példányban
személyesen, kézbesítővel, vagy postai úton tértivevényes küldeményként a döntés
kézhezvételét követő nyolc napon belül az MLSZ licenceljárásban illetékes szervezeti
egységéhez kell benyújtani.

11. § A szabályzat megszegése és szankciói
(1)

A szabályzat megszegése

A szabályzatban szereplő előírások megsértése szankcionálható, illetve intézkedések
rendelhetők el a sportszervezettel szemben.
Az MLSZ illetve a megyei (budapesti) Versenybizottságok javaslata alapján a
kötelezettségmulasztásból kialakult vitás ügy az NB III. bajnokságra vonatkozóan az MLSZ központi
Fegyelmi Bizottsága, megyei (budapesti) I. o bajnokságra vonatkozóan a megyei (budapesti)
igazgatóság Fegyelmi Bizottsága elé kerül a megfelelő alátámasztó dokumentációval.

(2)

A kiroható szankciók

A kiróható szankciók és intézkedések a következők:
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Fegyelmi bizottsági hatáskörben az alábbi intézkedések hajthatók végre:
I. figyelmeztetés;
II. pénzbírság kirovása;
III. bajnokságból történő kizárás.
Amennyiben a Fegyelmi Bizottság kiszab bármiféle szankciót, vagy intézkedést rendel el a
sportszervezettel szemben, úgy arról a bizottság elnöke köteles tájékoztatni a Versenybizottságot és
a Fellebbviteli Bizottságot.
A Fegyelmi Bizottsági határozatok ellen benyújtott II. fokú, fellebbviteli bizottsági határozatok döntése
végleges és jogerős.
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

LICENCKÉRELMI ADATLAP
Iktatási szám:
1. Licenckérelmező adatai
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Sportszervezet neve:
Sportszervezet adószáma:
Egyesületi kód:
Egyesület
jogi
formája
(sportvállalkozás/sportegyesület):
1.5. Jelenlegi
bajnoki
osztály
besorolása:
1.6. Sportszervezet nyilvántartási szám
(cégjegyzékszám,
bírósági
nyilvántartási szám):
1.7. Sportszervezet székhelyének címe
(irányítószám,
település,
út/utca/tér, szám:
1.8. Képviselő neve:
1.9. Képviselő e-mail címe:
1.10. Képviselő telefonszáma:
1.11. Kapcsolattartó neve:
1.12. Kapcsolattartó e-mail címe:
1.13. Kapcsolattartó telefonszáma:
1.14. Licenckérelem
tárgya
(aláhúzással
kell
jelezni
a
megfelelő részt):
1.15. Amennyiben a licenckérelmező a
licenckérelem benyújtásakor NB III.
vagy megyei (budapesti) I.o.
amatőr
osztálynál
magasabb
osztályú klublicenccel rendelkezik,
akkor az osztály megjelölése
(aláhúzással kell jelölni a megfelelő
részt, ezen pont kitöltése esetében
csak az adatlapot kell benyújtani)

NB III vagy megyei (budapesti) I.o.
amatőr licenc

NB I

NB II amatőr licenc
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2. Licenckérelmező sportszakemberek adatai
A licenckérelmező napi ügyvitelért felelős kijelölt
ügyvezetőjének / klubigazgatójának sportegyesületi
elnökének neve:
2.2. Pozíciója/beosztása (ügyvezető, klubigazgató,
elnök):
2.3. A
licenckérelmező
gazdálkodás
operatív
folyamatait kezelő és mérlegképes könyvelőjének
(aki a beszámoló összeállításáért is felel, a
gazdálkodásért felelős és a mérlegképes könyvelő
lehet ugyanaz a személy, ebben az esetben csak
az egyik adatmezőt kell kitölteni).
2.1.

Név 1:

Név 2:

2.4. A licenckérelmező infrastruktúrájának (játéktér,
öltöző, parkolók) kezelésével, karbantartásával,
takarításával foglalkozó jogi vagy természetes
személy neve:
2.5.
A licenckérelmező felnőtt csapatának vezetőedzőjének
2.5.1. Neve:
2.5.2.Az edző megyei (budapesti) igazgatóság által
regisztrált száma:
2.5.3.Edzői diploma típusa:
2.5.4.Edzői diploma azonosító száma:
2.5.5. Érvényes edzői licenckártya száma:
2.6. A licenckérelmezőnél az utánpótlás-nevelési programjában résztvevő minden egyes kötelező
utánpótlás csapat edzőjének adatai (edző az a személy, aki minden, a labdarúgással
kapcsolatos ügyért felelős. Bejelentett edző legfeljebb két csapatnak lehet az edzője):
2.6.1. Neve:
2.6.2. Az edző megyei (budapesti) igazgatóság által
regisztrált száma:
2.6.3. Edzői diploma azonosítós száma:
2.6.4.Érvényes edzői licenckártya száma:
2.6.5. Utánpótlás csapat megnevezése:
2.6.6. Utánpótlás csapat megnevezése:
2.6.7. Neve:
2.6.8. Az edző megyei (budapesti) igazgatóság által
regisztrált száma:
2.6.9. Edzői diploma azonosító száma:
2.6.10. Érvényes edzői licenckártya száma:
2.6.11. Utánpótlás csapat megnevezése:
2.6.12. Utánpótlás csapat megnevezése:
2.6.13. Neve:
2.6.14. Az edző megyei (budapesti) igazgatóság
által regisztrált száma:
2.6.15. Edzői diploma azonosító száma száma:
2.6.16. Érvényes edzői licenckártya száma:
2.6.17. Utánpótlás csapat megnevezése:
2.6.18. Utánpótlás csapat megnevezése:
A táblázat további sorokkal bővíthető.
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3. Nyilatkozat
A licenckérelmező az adatlap aláírásával az alábbiakról nyilatkozik, tudomásul veszi:
a) A licenckérelmező az MLSZ tagja.
b) A licenckérelmező jogilag magára kötelezőnek ismeri el a FIFA, az UEFA és az MLSZ
alapszabályát, szabályzatait, irányelveit és döntéseit.
c) A licenckérelmező tartja magát a licencszabályzat előírásaihoz és betartja azokat.
d) A licenceljárás során a licenckérelmező által benyújtott összes dokumentum teljes és
tartalmilag megfelel a valóságnak.
e) A licenckérelmező tudomásul veszi, hogy az MLSZ fenntartja a jogot a működésük
vizsgálatára, hogy azt a törvényekben, rendeletekben, illetve szabályzatokban meghatározott
módon ellenőrizhesse és fellépjen azon sportszervezetek ellen, amelyek a jelen
szabályzatban előírt kritériumokat a folyamatban lévő versenyek ideje alatt nem tartják be.
f) A licenckérelmező teljes mértékben meghatalmazza a licencadó illetékes szervezeti
egységeit és képviselőiket, a licenckérelmező okiratainak vizsgálatára és az azokból történő
információgyűjtésre, valamint bármely illetékes közhatóságtól, vagy magántestülettől történő
információgyűjtésre a nemzeti törvények szerint.
g) A licenckérelmezőnek az állami költségvetéssel szemben nincs lejárt határidejű és ki nem
egyenlített tartozása, és nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs.
h) A licenckérelmező a Számviteli tv. előírásai szerinti kettős könyvelés szerint működik.
i) A licenckérelmező olyan éves pénzügyi beszámolót nyújt be, amely tartalmi és számviteli
szempontból megfelel a törvény általi meghatározott minimum követelményeknek.
j) A licenckérelmező által használt létesítmény jogilag tulajdonában van illetve az általa
használandó,
Magyarország
területén
található
létesítmény(ek)
tulajdonosával/tulajdonosaival kötött érvényes, írásos szerződéssel rendelkezik, amely
garantálja az érintett labdarúgó létesítmény használatát legalább arra a bajnoki időszakra,
amelyre a licenc kérelem vonatkozik.
k) A licenc visszavonásra kerülhet a szabályzat 9.§ (2) meghatározott szabályok szerint.
l) A licenckérelmező mindenkor tiszteletben tartja az MLSZ és képviselői által kötött reklám- és
kereskedelmi szerződéseket, megállapodásokat.
Dátum:
cégszerű aláírás
Benyújtandó mellékletek:
1. Az MLSZ elnöksége által elfogadott versenykiírásoknak megfelelő, a labdarúgó
szakosztály, vagy a sportszervezet elnöksége által jóváhagyott írásos formátumú
szakmai terv. A szakmai terv tartalmi követelményeit jelen szabályzat 3. sz. melléklete
tartalmazza.
2. A licenckérelem benyújtási évét megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó,a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló.
3. Üzleti terv (jelen szabályzat 2. melléklete szerint).
4. A licenceljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata.
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2. számú melléklet
Bajnoki évadra szóló, pénzforgalmi szemléletű üzleti terv
Sportszervezet neve:
LABDARÚGÓ SZAKÁG PÉNZÜGYI
ADATAI

elmúlt bajnoki
év tény (Ft)

következő
adott bajnoki év
bajnoki év terv
várható (Ft)
(Ft)

Kitöltési segédlet

BEVÉTELEK:

1

Önkormányzati támogatás

A település és megyei Önkormányzatok által a sport támogatására
fordított összegek: működési támogatások (felnőtt, UP),
sportlétesítmények üzemeltetésének, , pályázati önrész biztosítása
stb.

2

Állami támogatás (pályázatok, egyéb)

Az állami szervektől kapott állami támogatások: pályázatok (Leader
stb.) járási hivataltól, kistérségi társulástól stb.

3

Működési TAO támogatás (alap és
kiegészítő)

Sportszervezetek 90 % TAO támogatással csökkentett
versenyeztetési költségei (nevezési-,tagsági díj,pályahitelesítési
díj,jv.díjak, versenyeng.díjak ,ig. és átig.díjak) - minden MLSZ által
jóváhagyott sportfejlesztési programban jóváhagyott fejlesztés.

4

Szponzorok, reklámbevétel

Főszponzortól és egyéb szponzoroktól kapott bevételeket, illetve a
pályaszéli táblák és egyéb szponzori és reklámbevételeket
tartalmazza.

5

Tagdíj

Sportszervezet tagjai által befizetett tagdíjösszegei.

6

Jegybevétel

Mindennemű belépődíjakból származó bevétel, mind a napi jegyek
mind a bérletek vonatkozásában.
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LABDARÚGÓ SZAKÁG PÉNZÜGYI
ADATAI

7

elmúlt bajnoki
év tény (Ft)

következő
adott bajnoki év
bajnoki év terv
várható (Ft)
(Ft)

Kitöltési segédlet
Játékos átigazolási díjából származó bevételek, áruk, ételek és italok
értékesítéséből,illetve az egyéb kereskedelmi tevékenységekből
származó bevételek, létesítmény sportszervezet általi bérbeadásának
bevétele, magánszemélyek támogatása, egyéb működési bevételek
stb.

Egyéb bevételek

KIADÁSOK:

8

Versenyeztetési
költségek
(szövetségnek, versenyszervezőknek
fizetendő)

9

Anyag és anyagjellegű költségek:

901

Sportfelszerelés és eszközbeszerzés

902

Sportorvosi
vizsgálatok

903

Utazási, kiküldetési költségek

904

Oktatási díj, Továbbképzési
karbantartási díj

905

Bérleti díj (pálya, terem, egyéb)

906

Könyvelési díj

907

Egyéb

eszközök,

Sportszervezet felnőtt és utánpótlás csapatainak bajnoki-,kupa
versenyrendszer költségei a TAO támogatás nélküli 100%-os
összegek (nevezési, tagsági díj, pályahitelesítési díj,jv.díjak,
versenyeng.díjak,ig. és átig.díjak) és egyéb
sportesemény(edzőmérk.,tornák) költségei stb.

Sportorvosi

díj,

Egyebek közé tartozik: rezsiköltségek (gáz, víz, villany, tisztítószerek,
irodaszerek, Internet, üzemanyag költség (fűnyíróba) stb.
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LABDARÚGÓ SZAKÁG PÉNZÜGYI
ADATAI

elmúlt bajnoki
év tény (Ft)

következő
adott bajnoki év
bajnoki év terv
várható (Ft)
(Ft)

Kitöltési segédlet
Munkabér-, megbízási díj és járulékaik, szakképzési hozzájárulás,
utazási költségtérítés stb.

10

Személyi jellegű kifizetések:

101

Játékosok juttatásai, költségtérítései

102

Edzői díjazás

103

Karbantartók, Takarítók

104

Szertáros, gyúró, orvos

105

Vezetőség díjazása

106

Egyéb

Étkezés (minden ami vendéglátással étel, ital vásárlással
kapcsolatos), Utazási, kiküldetési költségek stb.

11

Egyéb kiadások

Egyéb szolgáltatások költségei (szakértői tanácsadás, pályázatírás
stb.), hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, bankköltségek,
illetékköltségek stb.

Pénzforgalmi eredmény

LABDARÚGÓ SZAKÁG PÉNZÜGYI
ADATAI

elmúlt bajnoki
év tény (Ft)

következő
adott bajnoki év
bajnoki év terv
várható (Ft)
(Ft)

Kitöltési segédlet

Kiegészítő (tájékoztató) adatok
12

Felhalmozási kiadások

Sportpálya és tartozékai (lelátó, kerítés, játékos kijáró stb.) és
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kiszolgáló létesítmények (öltöző, szurkolói vizesblokkok, klubház
stb.) építésének és/vagy felújításának kiadásai. Kérjük az egyes
beruházások soronkénti felsorolását.
13.

Felhalmozási kiadások forrásai

A felhalmozási kiadást fedező források felsorolása jogcímenként
(TAO támogatás, állami támogatás, önkormányzati támogatás,
saját forrás, egyéb)
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3. számú melléklet

Szakmai terv
(1)

A jelenlegi helyzet bemutatása

Ismertesse a szervezetet, fő céljait, tevékenységét. (maximum 2000 karakter)

(2)

A szakmai program bemutatása

Ismertesse a szervezet megvalósuló szakmai programját.(maximum 2000 karakter)

(3)

A tulajdonában, vagy használatában lévő, felnőtt- és az utánpótlás-képzés rendelkezésére
álló sport infrastruktúra adatai.
Székhelye:
Pályahitelesítési besorolása(i):

(4)

osztályú
osztályú

A működtetett csapatok felsorolása: - bajnoki osztályonként - egyéb programok szerint
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4. számú melléklet - Eljárási időpontok
(1)

Pályahitelesítés eljárás időpontjai az NB III és Megyei I.o.-ra licenckérelmet benyújtó
sportszervezetek részére:

 A pályahitelesítési eljárás az mlsz.info ügyviteli rendszeren keresztül, elektronikus formában
történik.
 Az eljárás időtartama tárgyév március 10 – április 10. között az alábbiak szerint:
a pályahitelesítési kérelem benyújtásának meghirdetése:

tárgyév március 10-ig

pályahitelesítés kérelem benyújtásának határideje

tárgyév március 21-ig

pályahitelesítés elvégzése, jegyzőkönyv elkészítése

tárgyév április 10-ig

(2)

Licenckérelem eljárási időpontjai (I fokú eljárás):

A licenckérelem benyújtási lehetőségének meghirdetése:

tárgyév március 10-ig

A licenckérelmi dokumentáció benyújtásának határideje

tárgyév április 10-ig

Hiánypótlás elvégzése:

tárgyév április 25-ig

Versenybizottsági határozatok kiküldési határideje:

tárgyév április 30-ig

II.fokú eljárás sportszervezeti fellebbezés beküldési
határideje:

tárgyév május 10-ig

Fellebbviteli bizottsági határozatok kiküldési határideje:

tárgyév május 15-ig

(3)

Nevezési eljárás időpontjai az NB III és Megyei I.o. és alacsonyabb osztályú
sportszervezetek részére:

nevezés benyújtásának meghirdetése

tárgyév június 15-ig

nevezés benyújtásának határideje

tárgyév július 04-ig

hiánypótlások beadása

tárgyév július 10-ig

Versenybizottság I. fokú határozat

tárgyév július 14-ig

Fellebbezési határidő

tárgyév július 18-ig

Fellebbviteli Bizottság II. fokú határozat

tárgyév július 21-ig
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