
 

Valamennyi Vas megyei                Ikt. Sz.: 2017/K/21 

sportszervezet részére              

 

Tárgy: 

Megyei I.o. Amatőr licenckérelem 

és pályahitelesítési kérelem 

benyújtásának meghirdetése 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

Az MLSZ Elnöksége az ELN-162/2015. (12.08.) számú határozatával elfogadta az NB III.o. 

valamint a megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságokra 

vonatkozó Amatőr Licenc Szabályzatot. 

A megyei I. osztályra vonatkozóan a licenc eljárást lefolytató MLSZ Vas Megyei Igazgatóság 

Versenybizottsága a mellékelten csatolt Amatőr Licenc Szabályzatban meghatározottak 

szerint a licenc kérelem benyújtási lehetőségét a mai nappal meghirdeti. 

A licenckérelmezőt a szabályzat II. Licencrendszer fejezetében leírtak határozzák meg. 

A szabályzat 4. számú melléklete a licenceljárás időpontjait előírja, annak betartása kötelező, 

jogvesztő hatályú. 

 

A licenckérelemhez benyújtandó dokumentumok:  

 

- 1. számú melléklet (licenckérelmi adatlap) 

- 2. számú melléklet (bajnoki évadra szóló, pénzforgalmi szemléletű üzleti terv) 

- 3. számú melléklet (szakmai terv) 

- valamint  a licenckérelem benyújtási évét megelőző első lezárt üzleti évre vonatkozó 

(2017. áprilisban 2015. évi) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 

egyszerűsített éves beszámoló. 

- A licenceljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata (Megjegyzés: a 2017/2018. 

bajnoki évre az MLSZ elnökség licenceljárási díjat nem írt elő, ezért igazoló bizonylat 

csatolása nem kell)  

 

A benyújtandó dokumentumokat az alábbi címre kérjük megküldeni: 

A szabályzat 8/A § (1) pontjai szerint: A licenckérelemnek, a hiánypótlásnak valamint a 

fellebbezésnek egy darab eredeti nyomtatott és cégszerűen aláírt példányban a 4. számú 

melléklet Eljárási időpontok szerint kell beérkeznie az MLSZ licenc eljárásban illetékes 

szervezeti egységéhez (MLSZ Vas Megyei Igazgatóság 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.) 



A licencadó e-mailben, telefaxon, egyéb elektronikus úton benyújtott licenckérelmet, 

hiánypótlást, fellebbezést nem fogad el. 

Levelezési cím: MLSZ Vas Megyei Igazgatóság, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.  

 

 

A licenckérelmi dokumentáció benyújtásának határideje:  2017. április 10-ig (hétfő) 

 

Az Amatőr licenc szabályzat a 4 számú mellékletében rendelkezik a Pályahitelesítés eljárás 

időpontjairól az NB III és Megyei I.o.-ra licenckérelmet benyújtó sportszervezetek részére. 

A pályahitelesítés a Versenybizottsággal való egyeztetés szerint történik. 

Az eljárás időtartama tárgyév március 10 – április 10. között az alábbiak szerint: 

- a pályahitelesítési kérelem benyújtásának meghirdetése:   tárgyév március 10-ig 

- pályakataszter egyesület által történő ellenőrzése, beállítása, engedményezés  

A pályahitelesítés kérelem benyújtásának határideje:  2017. március 21-ig (kedd) 

 

 

Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét. 

 

 

 

Szombathely, 2017. március 10. 

 
 

                
 

Hollósi Szabolcs             Dobány Lajos 

     Versenybizottság Elnök                             Igazgató 

 

 


