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1.§ Jelen szabályzat alkalmazásában
MLSZ (UEFA) Klublicenc Rendszer

Öt kategóriába sorolt kritériumokból és egy
alapeljárásból áll.

MLSZ (NBII) Klublicenc Szabályzat

Munkadokumentum, amelyben a nemzeti
másod osztály (NBII) klublicenc rendszer kerül
leírásra. Tartalmazza a legtöbb követelményét
az UEFA klublicenc rendszernek, csakúgy, mint
a speciális nemzeti sajátságokat és célokat.

Alapeljárás

Olyan, a szabályzatban leírt kritériumoknak
történő megfelelés igazolására szóló, a
licencadó által megfogalmazott eljárás és
minimum
követelmények,
amelyek
a
licenckérelmező
számára
adható
licenc
kiállításának alapját képezik.

Kritériumok

Öt kategóriába sorolt (sportbeli, infrastrukturális,
személyi és adminisztratív, jogi, pénzügyi)
követelmények, amelyeket licenckérelmezőnek
teljesíteni kell.

Nemzeti
Másod
Klublicenc

Osztály

(NBII) Tanúsítvány,
amely
igazolja,
hogy
licenckérelmező teljesített minden ahhoz
szükséges kötelező kritériumot, hogy a nemzeti
másod osztályban való indulás eljárásait
megkezdhesse.

Klublicenc Adminisztráció

A licencadó szervezetén belüli
állomány, amely a klublicenc
foglalkozik.

személyi
ügyekkel

Licencadó

A licencelési rendszert működtető szövetség és
a licencet kiadó testületek.

Licenckérelmező

Olyan licencet kérvényező egység / jogi
személy, amely teljes mértékben és kizárólag
felelős a nemzeti és/vagy nemzetközi
klubversenyeken
résztvevő
labdarúgó
csapatért.

Licences

Olyan licenckérelmező, amely licencadótól a
licencet megkapta.

Pénzügyi év

A törvény szerinti mérleg-fordulónapon végződő
pénzügyi beszámolói időszak, függetlenül attól,
hogy ez egy év-e, vagy sem, és amely nem
közbenső időszak.

Alkalmazottak

Jelen
szabályzat
alkalmazásában,
az
„alkalmazottak”
fogalma
a
következő
személyeket foglalja magában:
a) az összes professzionális és amatőr
labdarúgót, a vonatkozó „FIFA
Játékos Státus és Átigazolási
Szabályzata” szerint;
b) azokat az alkalmazottakat, akik az

MLSZ
(UEFA)
Klublicenc
Szabályzat
„Személyügyi
kritériumok” szerint nevesített,
„A” vagy „B” minősítésűek;
valamint
c) bármely olyan személyt, társaságot
vagy intézetet, amelynek jogi
vagy
szerződéses
kötelezettsége
a
fent
meghatározott alkalmazottak
feladatának teljesítése.
1) Klub

Az MLSZ által szervezett versenyeken
résztvevő, Sporttörvény által meghatározott,
sportegyesületek és sportvállalkozások.

2) Torna

UEFA vagy MLSZ által szervezett
versenyek, illetve versenyrendszerek.

klub

1. fejezet
BEVEZETÉS
1. cím
2.§ Jelen "MLSZ (NBII) Klublicenc Szabályzat” az MLSZ Elnökség által történő
elfogadását követően lép hatályba
3.§ Nem alkalmazandó.
4.§ Jelen szabályzat először a 2010/2011-es bajnoki évben alkalmazandó, ennél
fogva a jelen szabályzatban előírt kritériumok szerinti első értékelés a 2009/2010
évi bajnoki évben történik, ideértve a 2009 pénzügyi év vizsgálatát.
5.§ Nem alkalmazandó.
2. cím
AZ UEFA KLUBLICENC RENDSZER ÉS AZ MLSZ (NBII) KLUBLICENC SZABÁLYZAT CÉLJA
6.§ Az UEFA klublicenc rendszer és jelen szabályzat célja
a) az európai labdarúgás minden tekintetben történő további támogatása és
folyamatos fejlesztése, valamint annak biztosítása, hogy az
utánpótlás-játékosok képzése és nevelése folyamatos elsőbbséget
élvezzen minden sportszervezetben;
b) megfelelő szintű vezetés és szervezet biztosítása a sportszervezetekben;
c) a sportszervezetek sportbeli infrastruktúrájának átalakítása azért, hogy a
nézők és a média számára kellően ellátott, jól felszerelt és biztonságos
stadionokat biztosítson;
d) a

sportszervezetek gazdasági és pénzügyi lehetőségeinek javítása,
átláthatóságuk és hitelességük növelése, megfelelő hangsúlyok
meghatározása a befektetők védelme érdekében;

e) a nemzetközi versenyek folyamatosságának biztosítása egy bajnoki évre;
f) a pénzügyi fair-play figyelemmel kísérése a versenysorozatokban;
g) egységes követelmény szint biztosítása a sportszervezetek részére a
sportbeli, infrastrukturális, személyi és adminisztratív, jogi, és pénzügyi
kritériumokban Európa-szerte;.
h) nevezési feltételeknek való megfelelés igazolása, ide nem értve az indulási,
illetve nevezési jog vizsgálatát.
7.§ A fenti célok elérése érdekében az érintett sportszervezeteknek az előírt
kritériumok teljesülését kell igazolniuk a jelen szabályzatban leírt módon.

2. fejezet
ELJÁRÁS
1. cím
KRITÉRIUM FOKOZATOK
8.§ A licencesek/licenckérelmező által teljesítendő, jelen
kritériumok két külön kategóriába kerültek besorolásra.

szabályzatban

leírt

9.§ A két különböző fokozat a következő:
a) „A” – kritériumok – “KÖTELEZŐEK”: amennyiben a licences/licenckérelmező
bármely A-kritériumot nem teljesíti, nem kaphat licencet a nemzeti
másod osztályban történő induláshoz.
b) “B” – kritériumok – “ KÖTELEZŐEK”: amennyiben a licences/licenckérelmező
bármely B-kritériumot nem teljesíti, a licencadó által meghatározott
módon szankcionálásra kerül, de kaphat licencet a nemzeti másod
osztályban történő induláshoz.
10.§ A licenc dokumentáció benyújtását követően vagy a bajnoki év során bármikor
előforduló minden olyan jelentős eseményről, amely bármely A vagy B
kategóriába sorolt kritériummal kapcsolatos, vagy bármely jelentős változásról,
mely a korábban benyújtott információhoz, illetve bármely kritériumhoz
kapcsolódik, nyolc napon belül értesíteni kell a licencadót.
2. cím
FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK
11.§ A klublicenc rendszer minden UEFA tagszövetségen belüli megvalósításához az
egyes szövetségek alapszabályában meg kell lennie annak a jogi alapnak, amely
rögzíti a rendszer célját és a vonatkozó hatásköröket, és amely a további
részletesebb szabályozások hivatkozásait tartalmazza.
12.§ A Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabályának 3. § (2) pontja szerint az MLSZ
tagjai az UEFA klublicenc rendszer előírásai szerint vesznek részt a nemzetközi
klubversenyeken.
13.§ A Magyar Labdarúgó Szövetség Alapszabályának 27. § (3) f) pontja szerint az
MLSZ Elnökségének joga a Klublicenc Szabályzat elfogadása és módosítása.
14.§ Az MLSZ Elnökségének határozata szerint az elnökség a 2010/2011 bajnoki évvel
kezdődően az NB II-ben kötelező nevezési feltételként írja elő az NB II résztvevői
számára a klublicenc megszerzését.
15.§ A Klublicenc Rendszert minden olyan sportszervezet vonatkozásában alkalmazni
kell, mely jogot szerzett a nemzeti első vagy másod osztályú bajnokságban vagy
UEFA versenyben való indulásra. A licenc megszerzésének függvényében, a
sportszervezetek sportteljesítményük alapján szerezhetnek jogot az NB I-ben,
NBII-ben és/vagy az UEFA versenyeken való indulásra.
16.§ A Klublicenc Rendszert nem kell kiterjeszteni az olyan alacsonyabb osztályban
szereplő
sportszervezetekre,
amelyek
a
Magyar
Kupában
nyújtott
sportteljesítményük alapján jogot szereztek az UEFA Kupában történő indulásra,
kivéve a Szabályzat 119.§-127.§-át, mely a klublicenc rendszer rendkívüli
alkalmazásáról szól az UEFA klubtornákon történő részvétel esetében.
17.§ Egy tag sportszervezet az NB I-ben, NBII-ben és az UEFA valamelyik versenyén
való indulásának szükséges, de nem elégséges feltétele a licencnek a licencadó

által a jelen szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel történő
megadása.
18.§ Nem alkalmazandó.
3. cím
AZ MLSZ KLUBLICENC RENDSZER SZANKCIÓIT ÉS FEGYELMI ESETEIT ÉRINTŐ SZABÁLYOK
19.§ A megfelelő értékelési eljárás biztosítása érdekében az MLSZ:
a) létrehozhatja a klublicenc rendszer szankcióinak jegyzékét;
b) hivatkozhat a nemzeti fegyelmi szabályzatra a licenc szabályok megsértése
esetére.
AZ MLSZ KLUBLICENC RENDSZER SZANKCIÓIT ÉRINTŐ SZABÁLYOK
20.§ Nem alkalmazandó.
21.§ A szankcióknak a licencesre/licenckérelmezőre történő kivetése az Elsőfokú
Licencadó Testület hatásköre, a licences/licenckérelmező a Fellebbviteli
Licencadó Testülethez fellebbezhet.
22.§ A szankciók jegyzéke a következőket tartalmazhatja:
a) dokumentum, információ, nyilatkozat vagy egyéb bizonyíték benyújtási
kötelezettség,
b) bizonyos feltételek adott határidőre történő teljesítése,
c) garanciák vagy egyéb igazolások benyújtási kötelezettsége.
23.§ Ha az Elsőfokú Licencadó Testület vagy a Fellebbviteli Licencadó Testület kiszab
bármiféle szankciót a licenckérelmezőre/licencesre, az Elsőfokú Testület vagy a
Fellebbviteli Testület elnöke a döntésről tájékoztathatja a Fegyelmi Bizottságot.
24.§ A licencadó szankcionálhatja a sportszervezetet az adott bajnoki évre vagy a
következő bajnoki évre vonatkozóan.
FEGYELMI ESETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
25.§ A licencelési szabályok megsértése vagy a licenceljárás során bármely egyéb
fegyelmi ügy esetén az MLSZ fegyelmi szabályozás alkalmazandó.
4. cím
AKKREDITÁLÁSI ELJÁRÁS, MÓDOSÍTÁSOK
26.§ A klublicenc rendszert érintő bármely módosítást a csapatok felé levél, fax, e-mail
vagy 'MLSZ Hivatalos Értesítő' útján kell kommunikálni és azok azonnal hatályba
lépnek.
27.§ Licencadó bármikor szabadon módosíthatja saját klublicenc szabályzatát.
28.§ Nem alkalmazandó.
5. cím
A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA
29.§ A jelen szabályzat olyan sportszervezetek esetében alkalmazandó, melyek
sporteredményeik alapján a nemzeti másod osztályú bajnokságba (NBII) nevezni
akarnak.
30.§ Az UEFA licencrendszer az UEFA versenyeken való részvételre vonatkozik, a
nemzeti sajátsággal kiegészítve.

31.§ Az MLSZ a rendszert nem csak az UEFA versenyeken való részvételre
alkalmazza, hanem a nemzeti első és másod osztályú bajnokságban történő
részvétel feltételeként is.
6. cím
HELYSZÍNI SZEMLÉK ALAPELVEI
UEFA ÁLTAL FOGANATOSÍTOTT HELYSZÍNI SZEMLÉK
32.§ Nem alkalmazandó.
33.§ Nem alkalmazandó.
34.§ Nem alkalmazandó.
AZ MLSZ ÁLTAL FOGANATOSÍTOTT HELYSZÍNI SZEMLÉK
35.§ Az MLSZ mindenkor fenntartja a jogot, hogy a licencesnél/licenckérelmezőnél
helyszíni szemlét folytasson annak ellenőrzése érdekében, hogy a
licences/licenckérelmező bármely időpontban megfelel a jelen szabályzatban
foglalt összes kritériumnak.

3. fejezet
LICENCADÓ
1. cím
LICENCADÓ MEGHATÁROZÁSA
36.§ A licencadó a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).
37.§ A licencadó irányítja a licenc rendszert, kijelöli a hozzá tartozó döntéshozó
testületeket, és megállapítja a szükséges eljárásokat.
38.§ A licencadó teljes titoktartást vállal a licencesek/licenckérelmezők felé a
licences/licenckérelmező által a licenceljárás során adott bármely információ
tekintetében, oly módon, hogy az nem állhat ellentétben a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. trv. működés nyilvánosságát előíró
garanciális rendelkezéseivel, továbbá az üzleti titok védelmére irányadó
adatvédelmi szabályokkal. A licenceljárásban érintett vagy a licencadó által kijelölt
bármely személy köteles feladatai megkezdése előtt egy titoktartási nyilatkozatot
aláírni. A jelen szabályzatban nevesített titoktartási kötelezettség pontos körét a
Klublicenc Menedzser jogosult meghatározni.
2. cím
KLUBLICENC ADMINISZTRÁCIÓ ÉS DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETEK
39.§ A licencadó köteles megfelelő adminisztrációt létrehozni, és kijelölni megfelelően
képzett alkalmazottait.
40.§ A licencadó a következő két döntéshozó testületet köteles létrehozni:
a) Elsőfokú Licencadó Testület
b) Fellebbviteli Licencadó Testület
41.§ A döntéshozó testületek függetlenek egymástól. Adminisztratív támogatást kell
kapniuk a licencadó adminisztrációjától, ami a Klublicenc Menedzsert és a
Klublicenc Adminisztrációt jelenti.
3. cím
KLUBLICENC ADMINISZTRÁCIÓ
42.§ A Klublicenc Adminisztráció (LA) feladatai:
a) a klublicenc rendszer előkészítése, megvalósítása, és továbbfejlesztése;
b) adminisztratív támogatás biztosítása a döntéshozó testületek részére;
c) a

licencesek/licenckérelmezők bajnoki év során történő
figyelemmel követése, valamint részükre tanácsadás;

segítése,

d) kapcsolati pontként szolgál az UEFA és az UEFA egyéb tagszövetségeinek
licenc osztályai felé, valamint a szakértelem velük történő
megosztásához;
e) a licencesek/licenckérelmezők ellenőrzése, helyszíni szemléje, figyelemmel
követése annak megállapításához, hogy az mindig megfelel-e a jelen
szabályzatban előírt kritériumoknak.
43.§ A Klublicenc Adminisztrációt el kell látni megfelelően képzett személyzettel, a
szükséges infrastruktúrával és költségvetéssel. Ezeket a költségeket a licencadó
viseli.

44.§ Legalább egy munkatársnak rendelkeznie kell pénzügyi szakmai tapasztalattal és
a megfelelő nemzeti hatóságok által elismert diplomával a számvitel vagy
könyvvizsgálat vagy közgazdaságtan területén.
45.§ Mindenkinek, aki részt vesz a licenc eljárásban, szigorú titoktartási szabályokat
kell betartania azokra az információkra vonatkozóan, melyek a licenc eljárás során
tudomására jutottak.
4. cím
KLUBLICENC MENEDZSER
KLUBLICENC MENEDZSER FELADATAI
46.§ A Klublicenc Menedzser (LM) feladatai:
a) Klublicenc Adminisztráció vezetése, napi ügymenetének koordinálása;
b) a klublicenc rendszer előkészítése, megvalósítása, és továbbfejlesztése;
c) a licencesek/licenckérelmezők licenc alapeljárásban és bajnoki év során
történő segítése, figyelemmel követése, helyszíni szemléje,
ellenőrzése, valamint részükre tájékoztatás azon célból, hogy a
licences/licenckérelmező
mindig
megfelelhessen
a
jelen
szabályzatban előírt kritériumoknak, illetve a licencadó érintett
testületei és szervei ezen megfelelőségről tájékoztatást nyerjenek;
d) a „helyes gyakorlat” módszerek megvalósítása, hatékony vezetési szerkezet
kialakítása;
e) a Klublicenc Rendszerre vonatkozó UEFA szabványok megvalósítása;
f) az MLSZ képviselete a klublicenccel kapcsolatos megbeszéléseken,
tárgyalásokon és konferenciákon;
g) a Klublicenc Adminisztráció képviselete a nyilvánosság és a média felé;
h) oktatási rendszer szervezése és irányítása a Klublicenc Rendszerben érintett
alkalmazottak részére (Klublicenc Adminisztráció és döntéshozó
testületek), valamint a licencesek/licenckérelmezők részére.
i) a jelen szabályzatban és az „UEFA Klublicenc Szabvány”-ban lefektetett
szabályokkal összhangban meghatározza a klublicenc rendszer
(különösen a belső és külső kommunikáció, a Klublicenc
Adminisztráció és döntéshozó testületek) eljárásait, valamint a
klublicenc rendszerben használt dokumentumokat és sablonokat
j) összeállítja a Klublicenc Adminisztráció, a döntéshozó testületek és a
Klublicenc Rendszerrel kapcsolatos oktatási rendszer költségvetését.
KLUBLICENC MENEDZSER JOGÁLLÁSA
47.§ A Klublicenc Menedzser feladatai végzésében az MLSZ Alapszabálya és egyéb
szabályzatai, különösen a Klublicenc Szabályzat, szankciók jegyzéke, licenc
alapeljárás döntéshozói folyamatainak eljárási szabályai alapján jár el. A
Klublicenc Menedzserre titoktartási kötelezettség vonatkozik.
5. cím
ELSŐFOKÚ LICENCADÓ TESTÜLET
Licencadó
Testület
határoz
a
licenc
egy
adott
48.§ Az
Elsőfokú
licences/licenckérelmező részére történő megadásáról, megtagadásáról,
visszavonásáról, hiánypótlásról vagy dokumentumok értékeléséről, a jelen

szabályzat szerint licencadó által előírt határidőig benyújtott dokumentumok
alapján, valamint a licenc rendszerre vonatkozó szankciók kapcsán.
Az Elsőfokú Licencadó Testület kérhet kiegészítő dokumentumokat a
sportszervezetektől az alapeljárás alatt vagy bármikor máskor, és dönthet ezen
dokumentumok értékelésével kapcsolatban.
49.§ Az Elsőfokú Licencadó Testület független. Tagjait kizárólag az MLSZ szabályzatai
és szabályozása, Klublicenc Szabályzat, szankciók jegyzéke, döntéshozói
folyamatainak eljárási szabályai, valamint saját lelkiismeretük köti. A tagokra
titoktartási kötelezettség vonatkozik.
50.§ Az MLSZ Elnöksége határoz az Elsőfokú Licencadó Testület összetételéről,
valamint kijelöli annak tagjait és elnökét.
51.§ Az Elsőfokú Licencadó Testület hét tagból áll. Az Elsőfokú Licencadó Testület
határozatképes létszáma négy tag, melyből egy fő az elnök vagy alelnök kell
legyen. Szavazategyenlőség esetén az elnöké, - távollétében az ülést vezető
alelnöké- a döntés joga, azon lehetőségek közül, melyekre a szavazategyenlőség
fennáll. Amennyiben az Elsőfokú Licencadó Testület hétnél kevesebb taggal
rendelkezne, továbbra is hivatalban marad, de a határozatképesség az
előzőekben meghatározott marad. A Testület ülését az elnök, - akadályoztatása
esetén az alelnök - hívja össze.
6. cím
FELLEBBVITELI LICENCADÓ TESTÜLET
52.§ A Fellebbviteli Licencadó Testület határoz az Elsőfokú Licencadó Testület
határozatával / döntésével szemben írásos formában benyújtott fellebbezések
ügyében.
53.§ A Fellebbviteli Licencadó Testület független. Tagjait kizárólag az MLSZ
Alapszabálya és szabályzatai, Klublicenc Szabályzat, szankciók jegyzéke,
fegyelmi szabályok és döntéshozói folyamatának eljárási szabályai köti. A tagokra
titoktartási kötelezettség vonatkozik.
54.§ Az MLSZ Elnöksége határozatával megbízza a Fellebbviteli Licencadó Testület
elnökét és tagjait, és dönt visszahívásukról.
55.§ A Fellebbviteli Licencadó Testület hét tagból áll. A Fellebbviteli Licencadó Testület
határozatképes létszáma négy tag, melyből egy fő az elnök vagy alelnök kell
legyen. Szavazategyenlőség esetén az elnöké, - távollétében az alelnöké - a
döntés joga, azon lehetőségek közül, melyekre a szavazategyenlőség fennáll.
Amennyiben a Fellebbviteli Licencadó Testület hétnél kevesebb taggal
rendelkezne, továbbra is hivatalban marad, de a határozatképesség az
előzőekben meghatározott marad. A Testület ülését az elnök, - akadályoztatása
esetén az alelnök - hívja össze.
7. cím
A DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETEK TAGJAIT ÉRINTŐ KÖVETELMÉNYEK
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
56.§ A döntéshozó testületek tagjainak függetlennek kell lenniük, kötelességeik
teljesítése során pártatlanul, részrehajlás nélkül kell eljárniuk.
57.§ A döntéshozó testületek minden tagjának, illetve elnökének függetlennek kell
lennie, azaz ő maga vagy bármely, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója
nem lehet egyidejűleg

a) tagja
b) részvényese
c) üzleti partnere
d) támogatója, vagy
e) tanácsadója
bármely licencesnek/licenckérelmezőnek; vagy icencadó adminisztrációjának; vagy
licencadó bármely egyéb jogalkotó (jogi, fegyelmi) testületének vagy bizottságának.
58.§ Egy tag köteles minden esetben tartózkodni és a testület elnökének jelenteni, ha
nem független vagy amennyiben egyéb érdekütközés áll fenn.
59.§ Annak eldöntésére, hogy valamely tag nem független,
a) a tagok (az elnök kivételével) vonatkozásában a kérdéses testület;
b) az Elsőfokú Licencadó Testület elnöke vonatkozásában a Fellebbviteli
Licencadó Testület elnöke;
c) a Fellebbviteli Licencadó Testület elnöke vonatkozásában az MLSZ elnöke
jogosult.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely testületi taggal szemben fennáll a
57.§ szerinti kizáró okok valamelyike, a jelen szakasz a), b), c) pontban
felhatalmazott szervek, illetve személyek az érintett tagot az adott eljárásból
kötelesek kizárni. A kizárás tényét az erről döntő szerv vagy személy köteles
haladéktalanul jelenteni az MLSZ főtitkárának.
TOVÁBBI SZABÁLYOK
60.§ Mindkét döntéshozó testület tagjai között legalább egy jogásznak és egy, a
megfelelő nemzeti szakértő testület által elismert oklevéllel rendelkező
könyvvizsgálónak kell lennie.
61.§ A tagokat négyéves időtartamra választják, újraválasztásuk lehetséges.
62.§ A döntéshozó testületek tagjainak szigorú titoktartási szabályokat kell be tartaniuk.
A Klublicenc Menedzser határozza meg ezeket a szabályokat, és azokat a
tagoknak írásos formában el kell fogadniuk.
8. cím
DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
63.§ Eljárási költségek / adminisztratív díjak
a) A licences/licenckérelmező köteles a licenc kérelem benyújtását követően, a
számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül licenc eljárási díjat fizetni,,
melynek összege jelenleg 100 000,-Ft + ÁFA. Az eljárási díj fizetési kötelezettség
a kérelem benyújtásával keletkezik, és fizetendő marad abban az esetben is, ha a
kérelem visszavonásra vagy elutasításra kerül.
b) Nem kell a fenti díjat megfizetnie annak a sportszervezetnek, mely a korábbi
bajnoki évben alacsonyabb osztályban játszott, azonban a fenti díj ebben az
esetben is megfizetendővé válik, ha a sportszervezet licencet szerez és nevez a
tárgyévi nemzeti másodosztály bajnokságba.
c) A fellebbezést benyújtó licences/licenckérelmező legkésőbb a fellebbezési
határidőig fellebbezési díjat köteles fizetni, melynek összege 100 000,-Ft. A

fellebbezési díj fizetési kötelezettség a fellebbezés benyújtásával keletkezik, és
fennmarad abban az esetben is, ha a fellebbezés visszavonásra vagy
elutasításra kerül. A fellebbezési díjat vissza kell adni, kivéve, amennyiben a
Fellebbviteli Licencadó Testület elutasítja a fellebbezést.
64.§ Határidők
A döntéshozatali eljárások határidői az alapeljárásban kerültek meghatározásra.
65.§ Az egyenlő bánásmódhoz és a tisztességes eljáráshoz való jog elvének
biztosítása
A felek részére alapvető eljárási jogok kerülnek biztosításra, különösen az egyenlő
bánásmódhoz való joga és a tisztességes eljáráshoz való jog, ideértve bizonyítékok
előállításához/felkutatásához, valamint az abban való részvételhez kapcsolódó jogot,
és a megindokolt határozathoz/döntéshez való jogot.
66.§ Képviselet
A sportszervezet jogosult képviseletre és szakértő igénybevételére.
67.§ Meghallgatási jog
A licencesnek/licenckérelmezőnek nincs joga a meghallgatáshoz. Az Elsőfokú
Licencadó Testület és a Fellebbviteli Licencadó Testület megítélésének függvénye,
hogy szándékozzák-e a licencest/licenckérelmezőt meghallgatásra meghívni. Ebben
az esetben a meghívást legalább három nappal a meghallgatás előtt kell
foganatosítani.
68.§ Hivatalos nyelv
Amennyiben jelen szabályzat attól eltérően nem határozza meg, a licenceljárás
hivatalos nyelve a magyar nyelv. Amennyiben bármely okból kifolyólag a
dokumentáció része vagy egésze eredetileg a magyartól eltérő nyelven íródott, a
sportszervezetnek az eredeti dokumentumok mellett azok hivatalos fordításait is
biztosítania kell. Továbbá, a licencadónak címzett minden kommunikációnak magyar
nyelvűnek kell lennie. Mindemellett, olyan körülmények esetén, amikor a
sportszervezetnek szükséges az UEFA-hoz fordulnia, kommunikációját az UEFA
által elfogadott egyik hivatalos nyelven kell megtennie.
69.§ Idézés vagy közlés kibocsátásának határideje
Bármely olyan idézést vagy közlést, amely a licenc eljárással kapcsolatos, úgy kell
megküldeni, hogy azt három nappal az eljárási cselekmény előtt az érintett
megkapja.
70.§ A bizonyítás terhe
A bizonyítás terhét licences/licenckérelmező viseli. Az Elsőfokú Licencadó Testület, a
Feljebbviteli Licencadó Testület vagy a Klublicenc Menedzser által mindenkor
megkövetelt dokumentáció és információ benyújtása útján bizonyítania kell, hogy a
licenc megszerzéséhez a jelen Szabályzatban megfogalmazott összes kritériumnak
megfelel.
71.§ A szükséges bizonyíték jellege
A licencadó köteles döntését a kapott dokumentumokra alapozni. A
sportszervezetnek a Klublicenc Menedzser részére kell kérelmét kitöltve benyújtania
minden, a jelen Szabályzatban előírt dokumentációval együtt. Az említett kérelem, és
a csatolt összes kötelező dokumentáció postai úton, faxon, interneten vagy bármely
egyéb olyan módon elküldhető, amelyet a Sportszervezet és a Klublicenc Menedzser
egyeztetett. Amennyiben a Klublicenc Adminisztráció azt bármikor kéri, a fent említett
részekben előírt összes dokumentumot eredeti vagy megfelelően hitelesített

példányokban kell benyújtani. A Klublicenc Menedzser vagy meghatalmazottja
bármely ügyhöz vonatkozó kiegészítő információt kérhet a sportszervezetektől,
kérhet kiegészítő, értelmező vagy alátámasztó dokumentumokat, vagy
meglátogathatja a létesítményt, további vizsgálat céljából, vagy azért, hogy
személyesen igazolja, hogy az összes követelmény betartásra került és hogy az
információk megbízhatóak és valósak.
72.§ Határozat
Az Elsőfokú Licencadó Testület és a Fellebbviteli Licencadó Testület olyan írásos
határozatot köteles kibocsátani, mely tartalmazza
a) az eljáró szerv megnevezését;
b) a rendelkező részt és az ettől elkülönített ténybeli és jogi indoklást;
c) fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást, benyújtásának feltételeit;
d) kibocsátás helyét, dátumát.
ÉSZREVÉTEL TÉTELE ÉS FELLEBBEZÉS SZABÁLYAI
73.§ Észrevétel tételének alapjai
A licences/licenckérelmező észrevételt tehet, amennyiben úgy véli, hogy a Klublicenc
Menedzser, az Elsőfokú Licencadó Testület, vagy a Fellebbviteli Licencadó Testület
bármely határozata/döntése vagy cselekedete megalapozatlan vagy a jelen
szabályzatban lefektetett szabályokkal ellentétes.
74.§ Az Elsőfokú Licencadó Testületnek a licenc kiadásával, megtagadásával vagy
visszavonásával kapcsolatos döntése és bármely más határozata jelen
szabályzatban meghatározott módon megfellebbezhető, kivéve a hiánypótlás
tárgyában hozott határozatát/döntését.
75.§ Fellebbezést kizárólag az érintett licences/licenckérelmező nyújthat be.
76.§ A Fellebbviteli Licencadó Testület dönthet úgy, hogy:
a) az Elsőfokú Licencadó Testület határozatát/döntését helybenhagyja; vagy
b) az Elsőfokú Licencadó Testület határozatát/döntését megváltoztatja.
77.§ Nem alkalmazandó.
78.§ A Fellebbviteli Licencadó Testületnek határozata jogerős.
79.§ A Fellebbviteli Licencadó Testület az Elsőfokú Licencadó Testület
döntése/határozata, a licences/licenckérelmező által az első fokú eljárásban,
illetve írásos fellebbezésében, valamint a Klublicenc Menedzser által benyújtott
dokumentumok és bizonyítékok alapján hozza meg határozatát/döntését.
80.§ A másodfokú eljárásban bizonyítás felvételének vagy újabb bizonyíték
benyújtásának helye nincs, kivéve azt az esetet, ha olyan információt vagy
bizonyítékot tár a licences/licenckérelmező a másodfokú eljárásban a testület elé,
amely az első fokú eljárás időpontjában is rendelkezésre állt, de a
licencesnek/licenckérelmezőnek erről önhibáján kívül nem volt tudomása.
81.§ A fellebbezési határidő
A fellebbezési határidő a kérdéses határozat / döntés kézhezvételétől számított nyolc
nap, amibe a kézhezvétel napja nem számít bele.
82.§ Észrevétel, fellebbezés és rendkívüli jogorvoslati kérelmek joghatásai

a) Az Elsőfokú Licencadó Testület hiánypótlásra vonatkozó döntése /
határozata elleni észrevétel nem bír halasztó hatállyal.
b) Az Elsőfokú Licencadó Testület bármely egyéb döntése / határozata elleni
fellebbezés halasztó hatályú.
c) A Fellebbviteli Licencadó Testület bármely döntése / határozata elleni
észrevétel vagy rendkívüli jogorvoslati kérelem nem bír halasztó
hatállyal.
83.§ A fellebbezés tartalma és formája
A fellebbezést a Klublicenc Menedzsernél, a Fellebbviteli Licencadó Testületnek
címezve, olyan írásos dokumentumban kell benyújtani, amely legalább a következő
információt tartalmazza:
a) a tényállás és jogalap, amelyre a fellebbező ügyét alapozza;
b) a fellebbezést alátámasztó megfelelő dokumentáció és/vagy információ,
figyelembe véve a 80.§ -ban foglaltakat.
A fellebbezést benyújtani kívánó licencesnek/licenckérelmezőnek meg kell fizetnie a
jelen szabályzat 63.§-a által meghatározott fellebbezési díjat, legkésőbb a
fellebbezésre rendelkezésre álló határidőt követő harmadik munkanapon.
84.§ Tanácskozás/meghallgatások
A tanácskozások és meghallgatások nem nyilvánosak, kivéve, amennyiben az
Elsőfokú Licencadó Testület vagy a Fellebbviteli Licencadó Testület úgy kívánja.
9. cím
RENDKÍVÜLI JOGORVOSLAT
85.§ A licenceljárásban résztvevő összes személy és szervezet köteles a jelen
szabályzatban, az MLSZ és UEFA Alapszabályban és egyéb szabályzatokban
meghatározott szabályok betartására.
86.§ Az Elnökség törvényességi felülvizsgálati jogköre
Az MLSZ Alapszabály 27.§ 3) alapján az MLSZ elnökségének feladata és
hatásköre a jogszabálysértő jogerős döntések hatályon kívül helyezése és új
eljárás elrendelése..
87.§ Nem alkalmazandó.

4. fejezet
LICENCKÉRELMEZŐ ÉS LICENC

1. cím
BEVEZETÉS
88.§ Jelen fejezet meghatározza azt a jogi személyt, amelynek kérelmeznie kell az
MLSZ másod osztályú bajnokságában (NBII) való részvételt biztosító licencet.
89.§ A licencért folyamodó jogi személyt licenckérelmezőnek nevezzük. Amint a
licencet licencadó kiadja a licenckérelmező részére, licenckérelmező licencessé
válik.
2. cím
LICENCKÉRELMEZŐK KÖRE

A LICENCKÉRELMEZŐK MEGHATÁROZÁSÁNAK JOGKÖRE
90.§ A licencadó az MLSZ Alapszabálya és egyéb szabályzatai, a következő előírások
és a nemzeti jog szerint határozza meg a licenckérelmezőket. Ezen felül szintén
figyelembe kell venni a FIFA és az UEFA Alapszabályát és vonatkozó
szabályozásit.
A LICENCKÉRELMEZŐ SPORTSZERVEZETEK JOGI FORMÁJA
91.§ A licencet kérelmező sportszervezetek jogi formájának a nemzeti jogszabályok
(Sporttörvény, MLSZ Versenyszabályzat) szerint meghatározott sportszervezetnek
kell lennie. Ezt a nemzeti törvények szerinti hatályos társasági szerződésben,
alapszabályban, illetve egyéb alapító okiratban kell rögzíteni.
92.§ Nem alkalmazandó.
93.§ A sportszervezet székhelyének Magyarországon kell lennie.
3. cím
LICENCES/LICENCKÉRELMEZŐ MEGHATÁROZÁSA
ALAPELV
94.§ A licences/licenckérelmező a nemzeti és/vagy nemzetközi klubtornákon résztvevő
labdarúgó csapatért teljes felelősséggel tartozó jogi személyként kerül
meghatározásra, amely:
a) olyan jogi személy, amely az MLSZ tagja; (továbbiakban jelen fejezetben:
regisztrált tag), vagy
b) nem alkalmazandó.
95.§ Csak regisztrált tag kaphat licencet. Természetes személyek nem kaphatnak
licencet.
96.§ A licences/licenckérelmező teljes mértékben felelős a nemzeti és nemzetközi
labdarúgó versenyeken való részvételért, valamint a klublicenc kritériumok
teljesítéséért.
97.§ A licences/licenckérelmező különösen felelős a következők biztosításáért:

a) minden játékos az MLSZ-nél igazolt;
b) nem alkalmazandó;
c) licences/licenckérelmező teljes felelősséggel tartozik a nemzeti és
nemzetközi bajnokságokban résztvevő, igazolt játékosokból álló
labdarúgó csapat vonatkozásában;
d) licencadó rendelkezzék minden olyan szükséges információval és/vagy
dokumentummal, amelyek a licenckövetelmények teljesítésének
igazolására vonatkoznak;
e) licencadó rendelkezzék azon beszámolót készítő jogi személyt/személyeket
érintő információval, amely vonatkozásában a sport, infrastrukturális,
személyi és adminisztratív, jogi és pénzügyi információk biztosítása
szükséges.
98.§ A regisztrált tagnak biztosítania kell a következőket:
a) be kell tartania a nemzeti szövetség, az UEFA és a FIFA mindenkor hatályos
vonatkozó döntéseit, határozatait és szabályzatát;
b) tilos a nemzeti és nemzetközi szintű részvételi jogot biztosító licencet
továbbengedményeznie;
c) nem alkalmazandó;
d) nem alkalmazandó;
e) nem alkalmazandó;
f) az illetékes nemzeti és nemzetközi választott bíróság kérésére köteles
betekintést, információt és dokumentumokat biztosítani a nemzetközi
és/vagy nemzeti versenyeken való részvételét illető ügyek
vonatkozásában;
g) nem alkalmazandó;
h) nem alkalmazandó.
99.§

Nem alkalmazandó
4. cím
LICENC
ALAPELV

100.§ A licencet a jelen Szabályzat előírásaival összhangban kell kibocsátani.
101.§ A licencadónak írásban és pontosan kell az érintett labdarúgó sportszervezeteket
a licenc kérelmezésére felhívnia. A licencért folyamodó sportszervezet köteles
írásos kérelmet benyújtani a licencadó felé. Ebben a kérelemben a
sportszervezetnek
különösen
kötelező
kijelentenie
a
licencrendszer
kötelezettségeinek teljesítésére irányuló akaratát.
NEMZETI MÁSOD OSZTÁLY (NBII) KLUBLICENC
102.§ Nem alkalmazandó
103.§ Nemzeti Másod Osztály (NBII) Klublicenc
Csak az a sportszervezet kaphat licencadótól a következő bajnoki év nemzeti másod
osztályú versenyein való indulásra jogosító licencet, amely a jelen szabályzat által
meghatározott kötelező kritériumokat, különös tekintettel az ’A’ kritériumokra a
licencadó által meghatározott határidőkig teljesítette.

A nemzeti másod osztályú bajnokságban való nevezéshez a sportszervezetnek
Nemzeti Másod Osztály Klublicenc-cel kell rendelkeznie.
104.§ Amennyiben egy sportszervezet rendelkezik nemzetközi (UEFA) vagy nemzeti
első osztályú (NBI) klublicenccel, rendelkezik minden olyan jogosultsággal is,
amellyel a nemzeti másod osztályú licenccel (NBII) rendelkező sportszervezetek
bírnak.
A LICENC IDŐBELI HATÁLYÁNAK KORLÁTJA
105.§ A licenc előzetes értesítés nélkül hatályát veszti
a) azon bajnoki év végén, amelyre kiadták; vagy
b) a kérdéses verseny vagy osztály feloszlatása esetén.
LICENC MEGADÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, ILLETVE LICENC VISSZAVONÁSA
106.§ A licencadó testületek a licenc megadását megtagadhatják, illetve -akár bajnoki év
közben- visszavonhatják a licencet, amennyiben:
a) a licences/licenckérelmező bármely okból fizetésképtelenné válik és/vagy
felszámolási eljárás alá kerül, a vonatkozó nemzeti törvények
meghatározásai szerint; de amennyiben a sportszervezet
fizetésképtelené válik, és felügyelet alá kerül, amíg az ilyen felügyelet
célja a sportszervezet és vállalkozása megmentése, a licencet nem
tanácsos visszavonni, ám az megtehető;
b) a licenc kiállításának bármelyik feltétele a továbbiakban már nem teljesül;
c) a sportszervezet megszegi a jelen szabályzatban rögzített bármelyik
kötelezettségét.
107.§ Amennyiben a licences/licenckérelmező licence visszavonásra kerül, ugyanazon
licenc alapeljárás vagy bajnoki év során nem kérelmezhet újabb licencet.
108.§ Amennyiben egy sportszervezet licence visszavonásra kerül, a sportszervezetnek
az aktuális nemzeti versenyekből történő kizárását illető döntést/határozatot az
MLSZ illetékes testületének kell meghozni.
LICENC ÁTRUHÁZÁSA
109.§ A licencet nem lehet átruházni.
110.§ Az MLSZ fenntartja a jogot, hogy egy sportszervezetet az MLSZ fegyelmi, verseny
és egyéb szabályzatai és a nemzeti törvények alapján szankcionáljon vagy
kizárjon az aktuális vagy jövőbeli MLSZ versenyekből.
111.§ Ha a kérdéses évet megelőző három naptári évben, akár licenckérelmező, akár
bármely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása,
a) csődeljárás; vagy
b) felszámolási eljárás
alá került és nem tudta összes hitelezőit és alkalmazottait kielégíteni, akkor sem a
regisztrált tag, sem bármely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása nem jogosult
licenckérelmezésre.

5. cím
UEFA TORNÁKRA TÖRTÉNŐ BEBOCSÁTÁS
NEM ALKALMAZANDÓ
112.§ Nem alkalmazandó.
113.§ Nem alkalmazandó.
114.§ Nem alkalmazandó.
115.§ Nem alkalmazandó.
A NEMZETI KLUBTORNÁKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL ENGEDÉLYEZÉSE
116.§ A bajnokság másod osztályában történő induláshoz a sportszervezetnek a jelen
szabályzat szerinti nemzeti másod osztályú (NBII) licenccel kell rendelkeznie. A
sportszervezetnek a vonatkozó MLSZ szabályozás szerinti összes további
követelményt is teljesítenie kell az MLSZ bajnokságba történő bebocsátáshoz.
117.§ A bebocsátási eljárás az MLSZ és illetékes testületei kizárólagos hatáskörébe
tartozik
118.§ A sportszervezet bármely nemzeti bajnokságban történő részvételével
kapcsolatos végleges döntés/határozat nem képezi a Klublicenc Rendszer tárgyát.
6. cím
A KLUBLICENC RENDSZER RENDKÍVÜLI ALKALMAZÁSA AZ UEFA TORNÁKON TÖRTÉNŐ
RÉSZVÉTEL ESETÉBEN

ALAPELV
119.§ Ha egy sportszervezet sportbeli eredményei alapján bejut az UEFA tornára, de
nem kérelmezett, illetve nem kapott UEFA licencet, mert olyan osztályban játszik,
amely nem tartozik az UEFA klublicenc rendszerhez, akkor a nemzeti szövetség –
a sportszervezet nevében – kérheti a licencrendszer rendkívüli alkalmazását.
120.§ Az ilyen rendkívüli alkalmazás alapján az UEFA egyedi engedélyt adhat az adott
kérelmező részére arra, hogy a vonatkozó bajnoki évben részt vegyen a megfelelő
UEFA tornán.
ELJÁRÁS
121.§ Az UEFA főtitkára vagy főtitkár-helyettese határozza meg a rendkívüli eljárás
minimum-követelményeit, és legkésőbb a licenccel érintett bajnoki évet megelőző
év augusztus 31-ig közli ezeket a nemzeti szövetségek részére.
122.§ Az érintett nemzeti szövetségnek legkésőbb április 15-ig kell írásos formában
értesítenie az UEFA-t az ilyen rendkívüli kérelem tárgyában, az érintett
sportszervezet(ek) nevének megjelölésével.
123.§ Az UEFA főtitkára vagy főtitkár-helyettese ezt követően növelheti az érintett
sportszervezetekre vonatkozó minimum követelményeket a vonatkozó nemzeti
klublicenc szabályzat követelményeinek és a kérdéses sportszervezet(ek)
státuszának figyelembe vételével. Az UEFA főtitkárja vagy főtitkár-helyettese
határozza meg a szükséges eljárások határidőit, és továbbítja azokat az érintett
nemzeti szövetség részére.
124.§ A kérdéses nemzeti szövetség felelős a kritériumok, az UEFA főtitkára általi
közlését követő, a nemzeti szintű rendkívüli eljárás kiértékelésében érintett
sportszervezet(ok) részére történő továbbításáért. Szintén a szövetségnek kell

azonnali lépéseket
előkészítésére.

tennie

a

sportszervezettel

együtt

az

ilyen

eljárás

125.§ Az érintett sportszervezet(ek)nek kötelessége/ük a szükséges bizonyító
dokumentumokat a nemzeti szövetség részére biztosítani. A licencadó fogja a
sportszervezet(eke)t a megállapított minimum szabványok szerint értékelni, és az
UEFA valamelyik hivatalos nyelvén a megszabott határidőn belül továbbítja az
UEFA részére a következő dokumentációt:
a) a megfelelő UEFA tornán való részvétel különleges engedélyezésére
irányuló írásos kérelem;
b) a licencadó ajánlása a saját végrehajtott értékelése alapján (amely
tartalmazza a sportszervezete(ke)t értékelő személyek nevét és az
értékelés időpontját is);
c) a licencadó és a sportszervezet(ek) által biztosított összes bizonyító
dokumentum; továbbá
d) a rendkívüli eljárás során az UEFA által kért bármely további dokumentum.
126.§ Az UEFA és kijelölt testületei / képviseletei fenntartják a jogot helyszíni szemlék
folytatásához.
127.§ Amennyiben az érintett sportszervezet sportbeli alapon kerül kizárásra az ilyen
rendkívüli eljárás során, a nemzeti szövetségnek haladéktalanul értesítenie kell az
UEFA-t, valamint határoznia kell arról, hogy az ilyen eljárást azonnal, további
határozat/döntés nélkül beszünteti-e. Az ilyen beszüntetett eljárás későbbi
szakaszban újra kezdeményezhető.
128.§ Nem alkalmazandó.

5. fejezet
LICENC ALAPELJÁRÁS
129.§ Jelen fejezet meghatározza az előírt (sport, infrastrukturális, személyi és
adminisztratív, jogi és pénzügyi) kritériumok igazolására szolgáló licenc
alapeljárást, mellyel licencadó a licences/licenckérelmező részére történő licenc
kibocsátását irányítja. A licenc alapeljárás során kerül sor a licenckérelmezők által
benyújtott licenckérelmek elbírálására és a licenc megadására azon
sportszervezetek esetében, melyek jelen szabályzat hatálya alá esnek, kivéve a
rendkívüli eljárást. A licenc alapeljárás részletes leírását, illetve időbeli ütemezését
a Klublicenc Menedzser külön dokumentumban határozza meg.
130.§ A licenc alapeljárás célja, hogy:
a) segítse a licencadót a szükségleteinek és szervezetének megfelelő és
hatékony licenceljárás kialakításában;
b) egyeztesse azokat a fő követelményeket, amelyeknek a licencadónak meg
kell felelnie ahhoz, hogy a sportszervezetek UEFA és nemzeti
versenyein való részvételhez szükséges licencet megadja;
c) biztosítsa, hogy a klublicenc kiadásával kapcsolatos döntést/határozatot
független testület hozza meg (Elsőfokú Licencadó Testület és/vagy
Fellebbviteli Licencadó Testület);
d) gondoskodjon arról, hogy a döntéshozó testületek a Klublicenc
Adminisztrációtól, és Klublicenc Menedzserétól megfelelő támogatást
kapjanak.
131.§ A licenc alapeljárás során, valamint a licenc megadását követő figyelemmel
követés és ellenőrzés során a jelen szabályzatban előírt kritériumoknak való
megfelelés igazolásának módját, a használandó sablonokat, dokumentumokat,
helyszíni szemléket és határidőket a jelen szabályzat feltételeit figyelembe véve a
Klublicenc Menedzser határozza meg.
132.§ Bármely, a licenc alapeljárást érintő határidő módosítás semmilyen kifogásolási
vagy fellebbezési okot nem keletkeztet a licenckérelmező javára, feltéve, hogy a
határidő módosítása lényegesen nem csökkentette a licenckérelmező bármely, az
eljárást érintő lépésére rendelkezésre álló időt, kivéve, ha a licencadó késve, az
UEFA által megadott határidőt követően küldte meg a licenccel rendelkezők
listáját.

6. fejezet
SPORTBELI KRITÉRIUMOK
1. cím
A SPORTBELI KRITÉRIUMOK CÉLJA
133.§ A sportbeli kritériumok célja
a) a
licencesek/licenckérelmezők
programokba fektessenek be;

minőségorientált

utánpótlás-nevelő

b) a licencesek/licenckérelmezők támogassák utánpótlás játékosaik sportági
képzését, és elősegítsék azok nem a sportághoz kapcsolódó
nevelését;
c) a licencesek/licenckérelmezők támogassák utánpótlás játékosaik orvosi
felügyeletét;
d) a licencesek/licenckérelmezők a pályán és a pályán kívül is a fair play
eszméjét alkalmazzák (ideértve az egy mérkőzésben érintett összes
fél – játékvezetők, játékosok, edzők és vezetők – közötti egyetértést a
játékvezetési ügyek vonatkozásában).
2. cím
SPORTBELI KRITÉRIUMOK RÉSZLETEZÉSE
134.§ Sportbeli “B” kritériumok
Szám

Típus

Fokozat

Leírás

S.01 JÓVÁHAGYOTT UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI PROGRAM

NBII

A licencesnek/licenckérelmezőnek be kell mutatnia
utánpótlás nevelési programját egy rövid, 1-2
oldalas dokumentumban, ami benyújtandó a
licencadóhoz.

B

S.02 UTÁNPÓTLÁSCSAPATOK
A licencesnek/licenckérelmezőnek jogi személyén
belül – vagy ahhoz csatoltan – legalább a következő
utánpótláscsapatokkal kötelező rendelkeznie:
NBII

B

a) legalább 4 utánpótláscsapat a 13 – 21
éves korosztályban;
b) legalább 3 utánpótláscsapat a 11 év alatti
korosztályban;

S.03 JÁTÉKOSOK ORVOSI ELLÁTÁSA

NBII

B

A licencesnek/licenckérelmezőnek biztosítania kell,
hogy a játékra jogosult minden játékosa sportorvosi
vizsgálaton vesz részt, a vonatkozó hazai
jogszabályok szerint.

S.04 JÁTÉKVEZETÉSI ÜGYEK ÉS A JÁTÉK SZABÁLYAI
NBII

B

A licencesnek/licenckérelmezőnek bizonyítania kell,
hogy legalább a csapatkapitány, vagy helyettese, az

Szám

Típus

Fokozat

Leírás
első csapat vezetőedzője, vagy pályaedzője részt
vett a kérelemben hivatkozott bajnoki év előtti év
folyamán a nemzeti szövetség által vagy
közreműködésével játékvezetési ügyek tárgyában
rendezett megbeszélésen. A kritérium akkor minősül
teljesítettnek, ha ezen személyek részt vettek a
megbeszélésen.

S.05 FAJI EGYENLŐSÉG GYAKORLATA
NBII

B

135.§ Nem alkalmazandó
136.§ Nem alkalmazandó

A licences/licenckérelmező alapvető kötelessége
olyan politika kialakítása, amely kezeli a
labdarúgásban előforduló rasszizmust.

7. fejezet
INFRASTRUKTURÁLIS KRITÉRIUMOK
1. cím
CÉLOK
137.§ Az infrastrukturális kritériumok célja
a) a licencesek/licenckérelmezők rendelkezzenek olyan, a hazai mérkőzéseikre
rendelkezésre álló stadionnal, amelyek a nézők, a média és a sajtó
képviselői számára megfelelően ellátottak, jól felszereltek, valamint
kényelmesek és biztonságosak;
b) a

olyan
edzési
létesítményekkel
licencesek/licenckérelmezők
rendelkezzenek játékosaik számára, amelyek segítik azokat technikai
képességeik fejlesztésében.
2. cím

NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI LICENCEK MEGADÁSÁRA VONATKOZÓ INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEK

138.§ Nem alkalmazandó.
139.§ A nemzeti másod osztályú (NBII) licenc kiadásához szükséges, hogy a
sportszervezet
rendelkezzen
az
MLSZ
Infrastruktúra
Szabályzatban
meghatározott ’másodosztályú’ minőségű pályával, a jelen szabályzatban
részletezett módon.
3. cím
ELLENŐRZÉS
140.§ Az értékelési eljárás részeként az előírt infrastrukturális kritériumoknak való
megfelelést a licenc eljárást megelőzően a Licencadó Testületek által kiadott
stadion licenccel kell igazolni.
A stadion licenc iránti kérelem benyújtásának határideje legkésőbb február 15.. A
kérelmet a stadion tulajdonosának illetve vagyonkezelőjének kell írásban benyújtani
a Klublicenc Adminisztráció felé.
A kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
a) MLSZ által kiadott érvényes pályahitelesítési okirat
b) Helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyv
A stadion tulajdonosa, vagyonkezelője köteles a stadion licenc kérelem benyújtását
követően, a számla kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül eljárási díjat
fizetni, melynek összege jelenleg 100 000 Ft+ÁFA. A stadion licenc kérelem
elutasítandó, ha az eljárási díj az Elsőfokú Licencadó Testület döntéséig nem kerül
befizetésre. A díj fizetési kötelezettség a kérelem benyújtásával keletkezik, és fizetendő
marad abban az esetben is, ha a kérelem visszavonásra vagy elutasításra kerül.
A stadion licenc kiadásánának legvégső határideje: március 15.
Az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat’ esetleges változása, módosítása vagy ezekre
vonatkozó felmentés vagy könnyítés esetén jelen fejezet előírásait ezen változás,
módosítás, felmentés vagy könnyítés figyelembe vételével kell alkalmazni.
4. cím
INFRASTRUKTURÁLIS KRITÉRIUMOK RÉSZLETEZÉSE
141.§ Infrastrukturális kritériumok részletezése

Szám

Típus

Fokozat

Leírás

I.01 VERSENYEKRE JÓVÁHAGYOTT STADION
A licencesnek/licenckérelmezőnek rendelkeznie
kell egy, a nemzeti másod osztályú versenyek
hazai
mérkőzéseihez
igénybe
vehető
stadionnal.
A licencesnek/licenckérelmezőnek
a) jogilag tulajdonában
stadion; vagy

NBII

B

kell

legyen

a

b) bemutathat az általa használandó
stadion
tulajdonosával
kötött
írásos szerződéseket. Az ilyen
szerződésnek garantálnia kell az
adott stadion használatát a
következő bajnoki év során a
nemzeti
másod
osztályú
versenyek hazai mérkőzéseire,
melyekre
a
licences/licenckérelmező
sportteljesítményével
indulási
jogot szerez.
A stadionnak a nemzeti szövetség területén
belül kell lennie.

I.01.1 UEFA VERSENYEKRE JÓVÁHAGYOTT STADION
NBII

-------

Nem alkalmazandó

I.01.3 NEMZETI MÁSOD OSZTÁLYÚ VERSENYEKRE JÓVÁHAGYOTT STADION

NBII

B

A stadionnak meg kell felelnie az MLSZ
Infrastruktúra Szabályzatban másodosztályú
pályára
meghatározott
összes
minimum
követelménynek a jelen szabályzat szerinti
eltérésekkel és a nemzeti szövetség által
ilyenként hitelesítettnek kell lennie.

I.02 EDZÉSI LÉTESÍTMÉNYEK – RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
NBII

B

A licencesnek/licenckérelmezőnek rendelkeznie
kell az egész év során igénybe vehető edzési
létesítményekkel.

I.03 EDZÉSI LÉTESÍTMÉNYEK – JÓVÁHAGYOTT INFRASTRUKTÚRA
NBII

-------

Nem alkalmazandó

8. fejezet
SZEMÉLYÜGYI ÉS ADMINISZTRATÍV KRITÉRIUMOK
1. cím
SZEMÉLYÜGYI ÉS ADMINISZTRATÍV KRITÉRIUMOK CÉLJA
142.§ A személyügyi és adminisztratív kritériumok célja a következők biztosítása:
a) a licencesek/licenckérelmezők professzionális módon történő irányítása;
b) jól képzett, kvalifikált és gyakorlott, megfelelő szintű ’know-how’-val és
tapasztalattal
rendelkező
szakemberek
álljanak
a
licencesek/licenckérelmezők rendelkezésére;
c) első- és utánpótlás-csapataik játékosainak edzéseit szakképzett edzők
irányítsák a szükséges orvosi stáb segítségével.
2. cím
SZEMÉLYÜGYI ÉS ADMINISZTRATÍV KRITÉRIUMOK RÉSZLETEZÉSE
143.§ Személyügyi és adminisztratív kritériumok
Szám

Típus

Fokozat Leírás

P.01.1

TITKÁRSÁG ÉS TITKÁRSÁGVEZETŐ
A licencesnek/licenckérelmezőnek adminisztrációja
fenntartásához irodahelyiséggel kell rendelkeznie.

NBII

B

A szükséges irodaterületeknek és a szükséges
minimális technikai infrastruktúrának – ideértve a
telefont, faxot, és e-mailt is – rendelkezésre kell
állnia.
A licencesnek/licenckérelmezőnek ki kell jelölnie a
napi ügymenetéhez igazodó szükséges titkársági
alkalmazotti létszámot.

P.01.2

TITKÁRSÁGVEZETŐ VÉGZETTSÉGE
NBII

------

P.02.1

Nem alkalmazandó
ÜGYVEZETŐ/KLUBIGAZGATÓ
A licencesnek/licenckérelmezőnek rendelkeznie
kell egy kijelölt ügyvezetővel/klubigazgatóval, aki a
napi ügyvitelért felelős (operatív ügyek).

NBII

B

P.02.2

Jelen kritériumot licences/licenckérelmező úgy is
teljesítheti, hogy a jelen szabályzat szerinti
klubigazgatói
kötelezettségekkel
és
jogosítványokkal 'klublicenc kapcsolattartó'-t nevez
ki.
ÜGYVEZETŐ/KLUBIGAZGATÓ VÉGZETTSÉGE

NBII

-----

Nem alkalmazandó

Szám

Típus

Fokozat Leírás

P.03.1

PÉNZÜGYI VEZETŐ

NBII

B

P.03.2

Licences/licenckérelmező pénzügyi vezetőt köteles
kinevezni, aki a sportszervezet pénzügyeiért
A
pénzügyi
vezető
lehet
a
felelős.
licences/licenckérelmező
adminisztrációjában
dolgozó személy, vagy olyan külső partner, akit
licences/licenckérelmező
e
célra
írásos
szerződéssel alkalmaz.
PÉNZÜGYI VEZETŐ VÉGZETTSÉGE

NBII

-----

P.04.1

Nem alkalmazandó
BIZTONSÁGI IGAZGATÓ

NBII

B

P.04.2

Licences/licenckérelmező köteles kijelölni egy, a
biztonsági ügyekért felelős biztonsági igazgatót
vagy
megbízottat
az
MLSZ
Biztonsági
Szabályzatában meghatározott módon.
BIZTONSÁGI IGAZGATÓ VÉGZETTSÉGE

NBII

B

P.05.1

A biztonsági igazgatónak az MLSZ Biztonsági
Szabályzata
szerinti
képesítéssel
kell
rendelkeznie.
SAJTÓFŐNÖK

---

P.05.2

Nem alkalmazandó
SAJTÓFŐNÖK VÉGZETTSÉGE

---

P.06

Nem alkalmazandó
ORVOS

------

-----

P.06

Nem alkalmazandó
ORVOS VÉGZETTSÉGE

------

-----

P.07.1

Nem alkalmazandó
FIZIOTERAPEUTA

------

-----

P.07.2

Nem alkalmazandó
FIZIOTERAPEUTA VÉGZETTSÉGE

------

-----

P.08.1

Nem alkalmazandó
VEZETŐEDZŐ

NBII

B

A licencesnek/licenckérelmezőnek ki kell jelölnie
egy, az első csapat labdarúgással kapcsolatos
ügyeiért felelős vezetőedzőt.

Szám

Típus

Fokozat Leírás

P.08.2

VEZETŐEDZŐ VÉGZETTSÉGE
NBII

B

P.09.1

A vezetőedzőnek rendelkeznie kell az MLSZ edzői
licencek szabályzat szerinti képesítéssel.
UTÁNPÓTLÁS SZAKÁGVEZETŐ

NBII

B

P.09.2

A licencesnek/licenckérelmezőnek ki kell neveznie
az utánpótlás-nevelési program vezetőjét, aki az
utánpótlás szakág napi ügyintézéséért és a
technikai szempontokért felelős.
UTÁNPÓTLÁS SZAKÁGVEZETŐ VÉGZETTSÉGE

NBII

B

P.10.1

Az utánpótlás szakágvezetőnek rendelkeznie kell
az MLSZ edzői licencek szabályzat szerinti
képesítéssel.
UTÁNPÓTLÁSEDZŐK

NBII

B

P.10.2

A licences/licenckérelmező köteles az utánpótlásnevelési programjában résztvevő minden egyes
kötelező utánpótlás-csapat mellé legalább egy, az
adott utánpótlás csapat minden a labdarúgással
kapcsolatos ügyéért felelős edzőt kinevezni.
UTÁNPÓTLÁSEDZŐK VÉGZETTSÉGE

NBII

B

P.11.1

Az utánpótlásedzőnek rendelkeznie kell az MLSZ
edzői licencek szabályzat szerinti képesítéssel.
BIZTONSÁGI SZERVEZET - RENDEZŐSÉG

NBII

B

P.11.2

Licences/licenckérelmező köteles kijelölni egy, a
biztonsági ügyekért felelős biztonsági igazgatót vagy
megbízottat az MLSZ biztonsági szabályzatában
meghatározott módon.
BIZTONSÁGI SZERVEZET – RENDEZŐSÉG VÉGZETTSÉGE

NBII

B

P.12.1

A biztonsági igazgatónak az MLSZ biztonsági
szabályzata szerinti képesítéssel kell rendelkeznie.
ELSŐ CSAPAT SEGÉDEDZŐ (ASSZISZTENS)

------

-----

P.12.2

Nem alkalmazandó
ELSŐ CSAPAT SEGÉDEDZŐJE VÉGZETTSÉGE

------

-----

Nem alkalmazandó

144.§ Személyügyi és adminisztratív kritériumok – további szabályok
P.13

JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK
NBII

-------

Nem alkalmazandó

P.14

JELENTŐS VÁLTOZÁSOK KÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉGE
NBII

--------

Nem alkalmazandó
HELYETTESÍTÉSI

P.15

KÖTELEZETTSÉG A LICENCELÉSI IDŐSZAK

SORÁN
NBII

----------

P.16

Nem alkalmazandó
VÉGZETTSÉG – TOVÁBBI SZABÁLYOK

NBII

B

A licenckérelmezőnek biztosítani kell, hogy
személyzetének valamennyi tagja, különösen
azok, akik a P.08-P.12 pontokban meghatározott
funkciót töltik be, rendelkeznek minden szükséges
végzettséggel, melyet a magyar jog meghatároz
különös tekintettel a Sporttörvényre (2004/I.tv.), az
157/2004-es Kormányrendeletre, valamint a
Magyar Labdarúgó Szövetség Elnökségének
határozataira.

9. fejezet
JOGI KRITÉRIUMOK
1. cím
KRITÉRIUMOK
145.§ Jogi “B” kritériumok
Sz.
Fokozat

Leírás

NBII
L.01 Nyilatkozat az UEFA és MLSZ versenyeken történő részvétel tekintetében,
illetve tagság és függetlenség tekintetében
B

A licenckérelmezőnek be kell nyújtania egy közjegyző előtt tett
nyilatkozatot, mely tartalmazza a következők elismerését illetve
melyben
a
licences/licenckérelmező
sportszervezet
menedzsmentje és tulajdonosai elfogadják az alábbi
feltételeket::
a) A licences/licenckérelmező jogilag kötelezőnek ismeri el
a FIFA, az UEFA és az MLSZ Alapszabályát,
szabályzatait, irányelveit és döntéseit, valamint elismeri
a Sport Állandó Választott Bíróság, a lausanne-i
Sportbíróság (CAS), az UEFA és MLSZ Szabályzatának
vonatkozó
cikkelyeiben
foglaltak
szerinti
igazságszolgáltatási illetékességét;
b) nemzeti szinten csak olyan versenyeken vesz részt,
amelyeket a nemzeti szövetség elismer és támogat
(Jelen előírás nem vonatkozik a barátságos
mérkőzésekre);
c) nemzetközi szinten csak olyan versenyeken vesz részt,
amelyeket az UEFA elismer és támogat. (Jelen előírás
nem vonatkozik a barátságos mérkőzésekre);
d) nyolc napon belül értesíti a licencadót minden jelentős
változásról, jelentős gazdasági kihatással bíró
eseményről vagy állapotról;
e) tartja magát a jelen szabályzat előírásaihoz és betartja
azokat;
f) minden általa benyújtott dokumentum teljes és helyes;
g) teljes mértékben meghatalmazza az illetékes klublicenc
szerveket és képviselőiket okiratai vizsgálatára, és
azokból történő információgyűjtésre, valamint bármely
vonatkozó közhatóságtól, vagy magántestülettől történő
információgyűjtésre a nemzeti törvények szerint;
h) tudomásul veszi, hogy az UEFA és az MLSZ fenntartja
a jogot a működésük vizsgálatára, hogy azt a
törvényekben,
rendeletekben,
szabályzatokban
meghatározott módon ellenőrizhesse és fellépjen azon
sportszervezetek ellen, amelyek a jelen szabályzatban
előírt kritériumokat a folyamatban lévő versenyek ideje
alatt nem tartják be;
i) mindenkor tiszteletben tartja a Magyar Labdarúgó

Sz.

Fokozat

Leírás

NBII
Szövetség és képviselői által kötött reklám
kereskedelmi szerződéseket, megállapodásokat.

és

j) a licences/licenckérelmező az MLSZ tagja és/vagy
szerződéses kapcsolatban áll a regisztrált taggal, és
teljesíti az MLSZ Alapszabályában meghatározott
tagsági feltételeket;
k) senki nem lehet egyidejűleg bármilyen funkcióban vagy
megbízással egynél több nemzeti első osztályban
szereplő
sportszervezet
vezetőségében
és/vagy
ügyintézésében közvetlen vagy közvetett résztvevő;
l) egyetlen sportszervezet sem végezheti a nemzeti első
osztályban vagy az UEFA klubtornáin induló más
sportszervezetek vonatkozásában, közvetve vagy
közvetlenül a következő tevékenységek bármelyikét:
i) egy másik sportszervezet értékpapírjainak vagy
részvényeinek birtokolása, azokkal kereskedés; vagy
ii) egy másik sportszervezet tagjának lenni; vagy
iii) bármely
módon
egy
másik
sportszervezet
vezetőségében, ügyvitelében való részvétel; vagy
iv) bármely
módon
egy
másik
sportszervezet
vezetésének, ügyintézésének befolyásolása.

m) egyetlen azonos versenyen induló más sportszervezet
sem tartozik a licencessel/licenckérelmezővel közös
irányítás/felügyelet
alá.
Ebben az összefüggésben a közös felügyelet/irányítás
azt jelenti, hogy egy természetes vagy jogi személy több
sportszervezet
vonatkozásában,
közvetve
vagy
közvetlenül:
i) a részvényesek szavazati jogának a többségével
rendelkezik; vagy
ii) jogosult arra, hogy az adminisztratív, vezető és
felügyelő bizottságok tagjait kinevezze vagy
visszahívja; vagy
iii) részvényes
és
ezen
sportszervezet
többi
részvényesével kötött megállapodás értelmében a
részvényesek szavazati jogának a többségével
rendelkezik.

Ezt a nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult köteles közjegyző
által hitelesített aláírásával érvényesíteni, a licencadó részére
történő benyújtás határidejét legfeljebb három hónappal
megelőzően.

Sz.

Fokozat

Leírás

NBII
L.02 Alapvető Jogi Információ
B

A licenckérelmezőnek be kell nyújtania a nemzeti
jogszabályok szerinti hatályos társasági szerződését,
alapszabályát, alapító okiratát.
Ezt a dokumentumot (ha másolat) a cégjegyzésre jogosult
köteles aláírásával érvényesíteni, a licencadó részére
történő benyújtás határidejét legfeljebb három hónappal
megelőzően.
Ezenkívül a licenkérelmezőnek be kell nyújtania közhiteles
nyilvántartásból
származó
kivonatot
(pl.
kivonat
vagy
kivonat
társadalmi
szervezet
cégjegyzékből
nyilvántartási adatairól), melynek legalább az alábbi
információkat kell tartalmaznia:
a) licences/licenckérelmező cégneve;
b) székhelye, pontos címe;
c) jogi formája;
d) az aláírásra jogosultak;
e) a megkívánt aláírás típusa (egyéni, együttes, stb.)
A cégkivonat nem lehet 3 hónapnál régebbi a licencadó
részére történő benyújtás hatáidejéhez képest és eredeti
példányt kell benyújtani.

10. fejezet
PÉNZÜGYI KRITÉRIUMOK
1. cím
BEVEZETÉS
146.§ A pénzügyi kritériumok megvalósításának elősegítése érdekében a pénzügyi
információt a nemzeti számviteli gyakorlat (a Számvitelről szóló 2000. évi „C”
törvény) követelményei alapján kell elkészíteni. Mindazon fogalmak és
követelmények alkalmazásában, melyek esetében eltérés mutatkozik jelen
szabályzat és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény között, a Számviteli
törvény az irányadó, hacsak jelen szabályzat kifejezetten másként nem
rendelkezik.
147.§ A pénzügyi követelményeket - melyek első alkalommal a 2010/11 évi bajnoki
évben való részvételhez teljesítendőek - jelen fejezet foglalja magában. Ez azt
jelenti, hogy a 2009 évben végződő pénzügyi év tekintetébeni pénzügyi információ
részét képezi azon információknak, melyeket a licencadó a 2010/11 évi bajnoki
évre licencet szerezni kívánó sportszervezetek esetében értékelni fog.
2. cím
CÉLOK
148.§ A pénzügyi kritériumok főként a következőket célozzák:
a) a sportszervezetek átláthatóságának és hitelességének növelése;
b) a hitelezők védelmére helyezett megfelelő hangsúly;
c) a nemzeti és a nemzetközi versenyek folyamatosságának biztosítása egy
bajnoki éven belül; valamint
d) a pénzügyi fair play figyelemmel kísérése a sportszervezetek közötti nemzeti
és UEFA versenyek során.
Általánosságban a labdarúgás családja számára:
e) a versenyek folytonosságának és egységességének biztosítása;
f) a sportszervezetek pénzügyi műveleteinek, és ezáltal általánosságban a
nemzeti és az európai labdarúgás átláthatóságának és hitelességének
növelése;
g) a labdarúgó iparág feddhetetlenségébe vetett bizalom növelése;
h) vonzóbb piacot teremt a sportág kereskedelmi partnerei és befektetői
számára; valamint
i) a tisztességes verseny alapját biztosítja.
A licencadó számára:

j) tagszervezeteik pénzügyi
megértése;

helyzetének

és

jövőbeli

kilátásainak

jobb

k) a sportszervezetek elősegítése a hitelezőik felé fennálló tartozásaik azok
esedékességkor történő rendezésére;
l) azon képességük javítása, hogy pénzügyi kérdésekben megelőző segítséget
nyújtsanak a sportszervezetek számára; valamint
m) nemzeti szinten kiindulópontot biztosít a sportszervezetek teljesítmény
szintjének meghatározásához.
A sportszervezetek számára:
n) a pénzügyi irányítás és tervezés minőségének és szabályainak fejlesztése;
o) jobb vezetőségi döntéshozatal lehetővé tétele;
p) a sportszervezet pénzügyi és üzleti hitelessége megítélésének javítása a
sportszervezet részvényeseinek körében;
q) a pénzügyi stabilitás fejlesztése; valamint a bevétel-termelési képesség és a
költségkezelés javítása.
3. cím
ÉVES PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A KRITÉRIUM NEGHATÁROZÁSA
149.§ Éves pénzügyi beszámoló
Szám

Típu
s

Foko
zat

Leírás

F.01 ÉVES PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A licencesnek/licenckérelmezőnek a vonatkozó törvényi
előírások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény)
szerinti éves beszámolót kell készítenie és benyújtania.

NBII

B

A beszámolónak meg kell felelnie a jelen szabályzatban
meghatározott minimum közlési követelményeknek és
számviteli elveknek.
Amennyiben a számvitelról szóló törvény előírásai szerint
készített és benyújtott beszámoló nem tartalmaz minden
információt, amit jelen szabályzat előír, licenckérelemző
dokumentumban
köteles
a
hiányzó
kiegészítő
információkat benyújtani.
A KRITÉRIUM CÉLJA

150.§ A kritérium célja
a) a pénzügyi beszámolók megmutatják annak eredményét,
gazdálkodott a vezetőség a rábízott erőforrásokkal;

hogyan

b) az éves pénzügyi beszámolók elkészítésének szabályai segíthetnek a
sportszervezetek gazdasági és pénzügyi lehetőségeinek javításában;
c) az általános célú pénzügyi beszámolók célkitűzése az, hogy egy jogi személy
pénzügyi
teljesítményéről,
és
pénzügyi
helyzetéről,
készpénzmozgásáról olyan információt nyújtson, amely a felhasználók
széles
köre
számára
–
ideértve
a
sportszervezetek

hitelezőit/potenciális hitelezőit is – hasznos a gazdasági döntéseik
meghozatalában.
JELENTÉSI IDŐSZAK
151.§ A licencesnek/licenckérelmezőnek a beszámolót azon, a törvényben előírt mérleg
fordulónap tekintetében kell benyújtania, mely megelőzi a licencadó részére
történő kérelem benyújtási határidejét.
A LICENCES/LICENCKÉRELMEZŐ ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ INFORMÁCIÓK
152.§ Bevezetés
A klublicenc követelmények alkalmazásában a beszámolónak a következő
elemeket tartalmaznia kell
a) mérleg;
b) eredménykimutatás.
153.§ A beszámoló minden komponensét egyértelműen azonosítani kell. Ezen felül a
bemutatott információk megfelelő megértéséhez a következő információkat kell
feltűnően megjeleníteni, és ahol szükséges, a beszámolón belül megismételni:
a) a beszámolót benyújtó egység / jogi személy nevét (és jogi formáját),
telephelyét és székhelyét, valamint az ilyen információkban a
megelőző törvény szerinti mérleg-fordulónapot követően történt
bármilyen változást;
b) nem alkalmazandó;
c) a törvény szerinti mérleg forduló időpontját, valamint a pénzügyi információk
által érintett időszakot (mind jelenlegi, mind összehasonlító jellegű
információ esetén); valamint
d) a beszámoló pénznemét.
154.§ Mérleg
A mérleg tételek törvényes mérleg fordulónapra vonatkozó tartalmára, valamint a
törvényes mérleg fordulónap előtti időszak összehasonlító számadataira a
Számviteli törvény tartalmi és formai előírásait kell alkalmazni.
155.§ Eredménykimutatás
Az adott pénzügyi év eredmény kimutatásának tételeire, (valamint a megelőző
pénzügyi év összehasonlító számadataira) a Számviteli törvény tartalmi és formai
előírásait kell alkalmazni.
156.§ Nem alkalmazandó
157.§ Nem alkalmazandó
158.§ Nem alkalmazandó
159.§ Nem alkalmazandó
160.§ Nem alkalmazandó
AZ ÉVES PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK ÉRTÉKELÉSE
161.§ Nem alkalmazandó
162.§ Nem alkalmazandó
163.§ Nem alkalmazandó
164.§ Nem alkalmazandó

A LICENCADÓ DÖNTÉSE
165.§ Nem alkalmazandó.
166.§ A licenc nem adható meg:
a) amennyiben az éves pénzügyi beszámolókat nem nyújtják be a licencadó
részére a meghatározott határidőn belül;
b) amennyiben a licences/licenckérelmező olyan éves pénzügyi beszámolót
nyújt be, amely tartalmi vagy számviteli szempontból nem felel meg a
törvény általi vagy jelen szabályzatban meghatározott minimum
követelményeknek;
c) amennyiben a könyvvizsgálói jelentés a záradék megadásának elutasítását
vagy elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz.
167.§ Nem alkalmazandó:
4. cím
LEJÁRT TARTOZÁS LABDARÚGÓ SZERVEZETEK FELÉ
A KRITÉRIUM MEGHATÁROZÁSA
168.§ Lejárt tartozás labdarúgó sportszervezetek felé
Szám

Típu
s

Foko
zat

Leírás

F.03 LEJÁRT

TARTOZÁS LABDARÚGÓ SPORTSZERVEZETEK, FIFA, UEFA, MLSZ, VALAMINT
EZEK MEGHATALMAZOTT TESTÜLETEI, SZERVEZETI EGYSÉGEI, TAGOZATAI ÉS KÉPVISELŐI FELÉ

NBII

B

Licences/licenckérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a
licencelendő bajnoki évet megelőző év december 31-én
nem
állnak
fenn
lejárt
tartozásai
labdarúgó
sportszervezetek, FIFA, UEFA, MLSZ, valamint ezek
meghatalmazott testületei, szervezeti egységei, tagozatai
és képviselői felé, kivéve, ha azokat a licenckérelmi
dokumentáció leadásáig rendezte, azok kifizetésének
elhalasztásáról a hitelezővel közös egyetértésben
határoztak, vagy ha az ilyen kifizetés vita tárgyát képezi
illetékes hatóság előtt.
A KRITÉRIUM CÉLJA

169.§ A kritérium elsődleges célja, hogy
a) a sportszervezetek a megállapodásaiknak megfelelően megkapják az őket
illető összegeket;
b) növelje a hitelezők védelmét;
c) növelje a sportszervezetek átláthatóságát;
d) segítse az olyan sportszervezetek pénzügyi irányítását, amelyeknek egyéb
sportszervezetek tartoznak;
e) hozzájáruljon a tisztességes küzdelemhez a pályán és a pályán kívül
egyaránt.
A LICENCES/LICENCKÉRELMEZŐ ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ INFORMÁCIÓK
170.§ Nyilatkozat

Licenckérelmezőnek írásban nyilatkozna kell, hogy a licencelendő bajnoki évet
megelőző év december 31-én nem álltak fenn lejárt tartozásai labdarúgó
sportszervezetek, FIFA, UEFA, MLSZ, valamint ezek meghatalmazott testületei,
szervezeti egységei, tagozatai és képviselői felé, vagy ezeket a licenckérelmi
dokumentáció leadásáig rendezte, vagy ezek kifizetésének elhalasztásáról a
hitelezővel közös egyetértésben határoztak, vagy az ilyen kifizetés vita tárgyát
képezi illetékes hatóság előtt.
171.§ Nem alkalmazandó
AZ INFORMÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE
172.§ Az értékelő kijelölése
Az F.03 kritérium szerinti értékelési eljárásokat a licencadónak kell
elvégeznie.
173.§ Nem alkalmazandó
LICENCADÓ DÖNTÉSE
174.§ A licenc nem adható meg:
a) amennyiben a tartozások vonatkozásában információ nem kerül a licencadó
felé benyújtásra;
b) amennyiben a licences/licenckérelmező olyan információt nyújt be, amely
nem felel meg a közlési minimum követelményeknek;
c) amennyiben a licencesnek/licenckérelmezőnek a licencelendő bajnoki évet
megelőző év december 31-én vannak labdarúgó sportszervezetek,
FIFA, UEFA, MLSZ, valamint ezek meghatalmazott testületei,
szervezeti egységei, tagozatai és képviseletei felé lejárt tartozásai,
kivéve, ha a licences/licenckérelmező bizonyítani tudja, hogy a licenc
dokumentáció benyújtásának dátumáig:
i)

teljes mértékben rendezte, azaz kifizette lejárt tartozásait; vagy

ii)

írásos megállapodást kötött a hitelezővel a lejárt tartozások megfizetési
határidejének kiterjesztése tárgyában. (Az, hogy a hitelező nem kérte a
lejárt tartozás megfizetését, nem tekinthető a fizetési határidő
kiterjesztésének); vagy

iii) az ilyen lejárt tartozások vonatkozásában eljárást indítottak a nemzeti
törvények szerinti illetékes hatóságnál, vagy a labdarúgásban működő
törvényes nemzeti vagy nemzetközi hatóságoknál, vagy az illetékes
választott bíróságon.
5. cím
LEJÁRT TARTOZÁSOK AZ ALKALMAZOTTAKKAL, ADÓ- VAGY TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
HATÓSÁGOKKAL SZEMBEN

A KRITÉRIUM MEGHATÁROZÁSA
175.§ Nincsenek lejárt tartozások az alkalmazottakkal, adó- vagy társadalombiztosítási
hatóságokkal szemben
Szám
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s
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zat

Leírás
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Leírás

F.04.1 LEJÁRT TARTOZÁSOK AZ ALKALMAZOTTAKKAL SZEMBEN

NBII

B

Licences/licenckérelmezőnek igazolnia kell, hogy a
licencelendő bajnoki évet megelőző év december 31-én
nem állnak fenn alkalmazottaival szembeni szerződéses
vagy jogi eredetű lejárt tartozásai, kivéve, ha azokat a
licenc dokumentáció benyújtásának dátumáig rendezte,
vagy ha az ilyen kifizetés vita tárgyát képezi illetékes
hatóság előtt.
Az alkalmazottak felé fennálló lejárt tartozásokat nem lehet
a hitelezővel (az alkalmazottal) közös egyetértésben
átütemezni.

F.04.2 LEJÁRT

TARTOZÁSOK AZ ADÓ- VAGY TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI HATÓSÁGOKKAL

SZEMBEN

NBII

B

Licences/licenckérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a
licencelendő bajnoki évet megelőző év december 31-én
nem állnak fenn lejárt tartozásai a társadalombiztosításiés adó hatóságok felé, kivéve, ha azokat a
licencdokumentáció benyújtásának dátumáig rendezte,
azok kifizetésének elhalasztásáról a hitelezővel közös
egyetértésben határoztak, vagy ha az ilyen kifizetés vita
tárgyát képezi illetékes hatóság előtt.
A KRITÉRIUM CÉLJA

176.§ Jelen kritérium célja annak biztosítása, hogy
a) az alkalmazottak megkapják a részükre esedékes kifizetéseket;
b) a társadalombiztosítási díjak és adók rendezésre kerüljenek;
c) növelje a hitelezők védelmét, javítsa a sportszervezetek hitelességét;
d) hozzájáruljon a tisztességes küzdelemhez a pályán és a pályán kívül
egyaránt.
177.§ Jelen szabályzat alkalmazásában, az „alkalmazottak” fogalma a következő
személyeket foglalja magában:
a) az összes professzionális és amatőr labdarúgót, a vonatkozó „FIFA Játékos
Státus és Átigazolási Szabályzata” szerint;
b) azokat a munkavállalókat, akik a jelen szabályzat „Személyügyi kritériumok”
szerint nevesített, „A” vagy „B” minősítésűek; valamint
c) bármely olyan személyt, társaságot vagy intézetet, amelynek jogi vagy
szerződéses kötelezettsége a fent meghatározott alkalmazottak
feladatának teljesítése.
A december 31-én megfizetendő összegek néha tartalmaznak olyan személyek
részére esedékes összegeket, akik, különböző okokból, már nem állnak a
licences/licenckérelmező alkalmazásában. Függetlenül attól, hogy az ilyen
megfizetendő összegeket milyen módon számolják el, azok az F.04.1 kritérium
körébe tartoznak, ami kötelezővé teszi az ilyen összegeknek a szerződésben
és/vagy a törvény által előírt időtartamon belüli rendezését/megfizetését.

A LICENCES/LICENCKÉRELMEZŐ ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ INFORMÁCIÓ

178.§ Nyilatkozat
Licenckérelmezőnek írásban nyilatkozna kell, hogy a licencelendő bajnoki évet
megelőző év december 31-én nem álltak fenn lejárt tartozásai alkalmazottak,
valamint társadalombiztosítási- és adó hatóságok felé, vagy ezeket a
licenckérelmi dokumentáció leadásáig rendezte, vagy ezek kifizetésének
elhalasztásáról a hitelezővel közös egyetértésben határoztak, vagy az ilyen
kifizetés vita tárgyát képezi illetékes hatóság előtt.
179.§ Nem alkalmazandó.
AZ INFORMÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE
180.§ Az értékelő kijelölése
Az F.04 kritérium szerinti értékelési eljárásokat a licencadó végzi.
181.§ Nem alkalmazandó
LICENCADÓ DÖNTÉSE
182.§ A licenc nem adható meg:
a)
ha az alkalmazottak, a társadalombiztosítási- és/vagy adóhatóságok felé
fennálló tartozások vonatkozásában információ nem kerül a licencadó
felé benyújtásra.
b)

ha a licences/licenckérelmező olyan információt nyújt be, amely nem felel
meg a nyilvánosságra hozatal minimum követelményeinek.

c)

ha a licences/licenckérelmezőnek a licencelendő bajnoki évet megelőző
év december 31-én vannak az alkalmazottak vagy a
társadalombiztosítási- és/vagy adóhatóságok felé fennálló lejárt
tartozásai, kivéve ha a licences/licenckérelmező bizonyítani tudja,
hogy a licenc dokumentáció benyújtásának dátumáig:
i)

teljes mértékben rendezte, azaz kifizette lejárt tartozásait; vagy

ii)

írásos megállapodást kötött a hitelezővel a lejárt tartozások megfizetési
határidejének kiterjesztése tárgyában (nem alkalmazható az
alkalmazottak esetében) (Megjegyzés: az, hogy a hitelező nem kérte a
lejárt tartozás megfizetését, nem tekinthető a fizetési határidő
kiterjesztésének); vagy

iii) az ilyen lejárt tartozások vonatkozásában eljárást indítottak a nemzeti
törvények szerinti illetékes hatóságnál, vagy a labdarúgásban működő
törvényes nemzeti vagy nemzetközi hatóságoknál, vagy az illetékes
választott bíróságon.
6. cím
A LICENCCEL KAPCSOLATOS DÖNTÉST MEGELŐZŐ ÍRÁSOS VEZETŐI NYILATKOZATOK
A KRITÉRIUM MEGHATÁROZÁSA
183.§ A licenccel kapcsolatos döntést megelőző írásos vezetői nyilatkozat
Szám

Típus

Fokozat

Leírás

Szám

Típus

Fokozat

Leírás

F.05 A LICENCCEL KAPCSOLATOS DÖNTÉST MEGELŐZŐ ÍRÁSOS VEZETŐI NYILATKOZAT
Hét napon belül azon időszak kezdetét
megelőzően, amelyben az Elsőfokú Licencadó
Testületnek döntést kell hoznia a licenc
vonatkozásában, a licences/licenckérelmezőnek
írásos formátumú nyilatkozatot kell a licencadó felé
tennie.
NBII

B

Az írásos nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a
éves
könyvvizsgált
pénzügyi
megelőző
beszámolóinak mérleg fordulónapjától számítva
történt-e bármely olyan, jelentős gazdasági
hatással bíró esemény vagy körülmény, amely a
licences/licenckérelmező
pénzügyi
helyzetét
hátrányosan befolyásolhatja.
A KRITÉRIUM CÉLJA

184.§ A kritérium célja
a verseny folyamatosságának biztosítása.
A LICENCES/LICENCKÉRELMEZŐ ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ INFORMÁCIÓ
185.§ Ha történt jelentős gazdasági kihatást gyakorló esemény vagy feltétel, a
vezetőségi nyilatkozatot tartalmazó iratnak tartalmaznia kell az esemény vagy
feltétel jellegének leírását és a gyakorolt pénzügyi kihatás becsült mértékét, vagy
olyan nyilatkozatot, hogy ilyen becsült érték nem megállapítható.
AZ ÍRÁSOS NYILATKOZAT ÉRTÉKELÉSE
186.§ Az F.05 kritérium tekintetében nem áll fenn a licences/licenckérelmező által
benyújtott írásos formátumú kijelentésekre vonatkozó könyvvizsgáló általi
értékelési kötelezettség.
A licencadó dönthet úgy, hogy maga végzi el az értékelési eljárásokat, vagy
felkérheti a licences/licenckérelmezőt, hogy független könyvvizsgálóval végeztesse
el annak értékelési eljárásait.
Ha könyvvizsgáló kerül alkalmazásra, a licences/licenckérelmező által az F.05
kritérium értékelésére kijelölt könyvvizsgálónak célszerű azonosnak lennie a
megelőző éves pénzügyi beszámolók ellenőrzését végző könyvvizsgálóval (ha van
ilyen).
LICENCADÓ DÖNTÉSE
187.§ A licenc nem adható meg:

a) ha a vezetőségi írásos nyilatkozat nem kerül a meghatározott határidőn belül
a licencadó felé benyújtásra.
b) ha a licencadó által értékelt, a jelentős gazdasági kihatást gyakorló
eseményről vagy feltételről szóló, illetve múlt- vagy jövőbeli pénzügyi
információ
alapján
a
licencadó
véleménye
szerint
a
licences/licenckérelmező esetlegesen nem lesz képes vállalkozását
legalább a licencelendő bajnoki év végéig folytatni.
7. cím
JÖVŐBELI PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ
A KRITÉRIUM MEGHATÁROZÁSA
188.§ Jövőbeli pénzügyi információ
Szám

Típus

Fokozat Leírás

F.06.1 JÖVŐBELI PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ
Licences/licenckérelmező köteles elkészíteni és
benyújtani tervezett éves pénzügyi információkat,
melyeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk:
NBII

B

a) nem alkalmazandó;
b) tervezett cash-flow költségvetés.

F.06.2 ÉVKÖZI PÉNZÜGYI JELENTÉS
-----

Nem alkalmazandó

-----

F.06.3 LIKVIDITÁS
-----

Nem alkalmazandó

-----------

F.06.3

KAUCIÓ
-----

-----

Nem alkalmazandó

A KRITÉRIUM CÉLJA
189.§ A kritérium célja
A sportszervezetek esetében
a) gazdasági és pénzügyi lehetőségeik javítása
b) a jövőbeli pénzügyi információk fontos vezetőségi eszközök lehetnek a
jövőbeli cash-flow elkészítésében, kalkulálásában;
c) a pénzügyi stabilitás és a hitelezők védelme;
d) a pénzügyi költségvetés készítése, valamint annak a későbbiekben történő
figyelemmel kísérete jó üzleti gyakorlat.
A licencadó esetében

e) segíthet abban, hogy az adott sportszervezet készpénzmozgását és a
jövőbeli pénzügyi kötelezettségeinek való megfelelési képességét
előre jelezze.
A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAK
190.§ A licences/licenckérelmezőnek az F.06.1 szerinti jövőbeli pénzügyi információkat
kell készítenie, mely lefedi azon időszakot, mely közvetlenül az éves pénzügyi
beszámolók (melyeket az F.01 kritérium szerint kell benyújtani) törvényesen
meghatározott mérleg fordulónapja után kezdődik, valamint a teljes licencelendő
bajnoki évet, így a biztosított információnak tizennyolc hónapos időszakot kell
felölelnie.
191.§ Az információkat legalább három hónapos (naptári negyedév) bontásban kell
összeállítani.
A LICENCES/LICENCKÉRELMEZŐ ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ INFORMÁCIÓK
192.§ A jövőbeli pénzügyi információk (F.06.1) minimum követelményei
A licences/licenckérelmezőnek a következőket tartalmazó jövőbeli információt kell
elkészítenie és benyújtania:
a) nem alkalmazandó;
b) tervezett cash-flow tervezet.
Ezen felül, a következőket kell közölni:
c) a beszámolót benyújtó jogi személy neve (és jogi formája), valamint az
ezekben a megelőző törvényes mérleg-fordulónap óta bekövetkezett
bármely változások;
d) nem alkalmazandó
e) a beszámoló pénznemét.
A jövőbeli pénzügyi információknak olyan feltevéseken kell alapulniuk, amelyek nem
ésszerűtlenek.
A JÖVŐBELI PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE
193.§ Indikátorok
Nem alkalmazandó
194.§ Értékelési eljárások
A jövőbeli pénzügyi információkat minimum értékelési eljárásoknak kell alávetni, mely
értékelési eljárásoknak a következőket tartalmazza:

a) a jövőbeli pénzügyi információk matematikai helyességének ellenőrzése;
b) szükség esetén a vezetőséggel folytatott megbeszélések és a jövőbeli
pénzügyi információk felülvizsgálatán keresztül annak megállapítása,
hogy a jövőbeli pénzügyi információk a közölt feltevések és
kockázatok felhasználásával készültek-e;
c) annak ellenőrzése, hogy a jövőbeli pénzügyi információkban foglalt
nyitóegyenlegek megfelelnek-e a közvetlenül megelőző év éves
pénzügyi beszámolóiban vagy – ha ilyen benyújtásra került – a
közbenső pénzügyi beszámolóiban szereplő mérleg adataival;
valamint
d) annak

ellenőrzése, hogy a jövőbeli pénzügyi információkat a
licences/licenckérelmező végrehajtó testülete hivatalosan jóváhagytae.
LICENCADÓ DÖNTÉSE

195.§ A licenc nem adható meg
a) ha a licences/licenckérelmező nem nyújt be a minimum követelményeket
kielégítő jövőbeli pénzügyi információkat;
b) nem alkalmazandó.
196.§ További szankciók
a) A licencet meg lehet tagadni, ha a múltbeli és jövőbeli pénzügyi információk
alapján, licencadó megítélése szerint a licences/licenckérelmező
esetleg nem képes legalább a licenccel érintett bajnoki év végéig
vállalkozása folytonosságát fenntartani.
b) Nem alkalmazandó.
8. cím
UTÓLAGOS ESEMÉNYEK JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE
197.§ Az F.07 kritérium a licenccel kapcsolatos döntés utáni időszakban vonatkozik,
minden licencesre.
A KRITÉRIUM MEGHATÁROZÁSA
198.§ Utólagos események jelentési kötelezettsége
Szám
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F. 07

Leírás
UTÓLAGOS ESEMÉNYEK JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

NBII

B

A döntéshozó testület által a licenccel kapcsolatosan
meghozott döntést követően a licences/licenckérelmező
köteles a licencadót haladéktalanul, írásos formátumban
értesíteni bármely, a döntést követő olyan utólagos
eseményről, amely jelentős kételyt vet fel a licences azon
képességét illetően, hogy a vállalkozás folytatásának
elvének megfelelően tevékenységét legalább a licencelt
bajnoki év végéig folytatni tudja.
A KRITÉRIUM CÉLJA

199.§ Az utólagos események jelentési kötelezettsége kritérium célja

a) a versenyek folytonosságának biztosítása;
b) segíteni az átláthatóságot;
c) lehetővé tenni a licencadó számára a licencesek/licenckérelmezők jobb
támogatását a bajnoki év során.
JELENTÉSI IDŐSZAK
200.§ A licences a részére történő licenc kibocsátástól kezdődően, a licenccel érintett
bajnoki év végéig terjedően, írásos formátumban köteles haladéktalanul értesíteni
a licencadót bármely olyan, a döntést követő, utólagos eseményről, amely jelentős
kételyeket vethet fel a licences/licenckérelmező azon képességének
vonatkozásában, hogy a licenccel érintett bajnoki év végéig képes vállalkozása
folytatását fenntartani.
201.§ Az ilyen lehetséges vagy feltételezett események vagy feltételek vonatkozásában
licencadó bármikor igényelhet a licencestől információt és/vagy írásos
nyilatkozatot.
A LICENCES/LICENCKÉRELMEZŐ ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ INFORMÁCIÓ
202.§ Nem alkalmazandó.
AZ UTÓLAGOS ESEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
203.§ Nem alkalmazandó.
204.§ Nem alkalmazandó.
LICENCADÓ DÖNTÉSE
205.§ Az F.07 kritériumnak történő megfelelést a döntéshozó testületeknek a következő
licenc alapeljárás vonatkozásában kell értékelniük.
206.§ A licences/licenckérelmezőt büntetéssel kell sújtani, ha licencadót nem értesíti
indokolatlan késedelem nélkül, bármely olyan utólagos eseményről, amely jelentős
kételyt vet fel a licences/licenckérelmező azon képességét illetően, hogy jól
működő vállalkozásként tevékenységét legalább a licencelt bajnoki év végéig
folytatni tudja.
207.§ Nem alkalmazandó.
208.§ Nem alkalmazandó
209.§ Nem alkalmazandó.
210.§ Nem alkalmazandó.
211.§ Nem alkalmazandó.
212.§ Nem alkalmazandó.
213.§ Nem alkalmazandó.
214.§ Nem alkalmazandó.
215.§ Nem alkalmazandó.

