
 

Nevezési dokumentáció mellékleteként benyújtandó nyilatkozatok (MLSZ Pest Megyei Igazgatóság, 2017/2018.) 
 

1. számú nyilatkozat 

 

NYILATKOZAT a szabályzatok elfogadásáról 
 

A(z) _____________________________________ (sportszervezet neve) hivatalos képviselőjeként 

nyilatkozom arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége és Versenybizottsága által jóváhagyott 

tárgyévi, bennünket érintő versenykiírásokat megismertük, az abban foglaltakat, valamint a működésünkre és a 

bajnokságban való részvételünkre vonatkozó MLSZ- és MLSZ PMI-szabályzatok, a versenyek kapcsán 

születendő határozatok és egyéb rendelkezések előírásait magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk. Minden 

adatszolgáltatásért teljes körű felelősséget vállalunk. 

 

 

Kelt: ______________________, 201__. ____________ ___. 
 

 

       ____________________________________ 

       olvasható aláírás, pecsét 
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2.1. számú nyilatkozat (CSAK A /DIÁK/SPORTEGYESÜLETEKNEK KELL KITÖLTENI!) 

 

NYILATKOZAT feloszlatási kérelem nemlétéről 
 

A(z) _____________________________________ (sportszervezet neve) néven a tárgyévi Pest megyei 

labdarúgó-bajnokságok valamelyikébe benevezett sportszervezet (mint sportegyesület vagy sportiskola) 

vezetőjeként/törvényes képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 

képviselt sportszervezet nem határozta el feloszlatását, illetve ügyészség vele szemben feloszlatásra irányuló 

kérelmet nem nyújtott be a bírósághoz. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam képviselt sportszervezettel szemben feloszlatási kérelem 

indul, arról köteles vagyok a bajnokságot lebonyolító MLSZ PMI Versenyirodáját azonnal tájékoztatni. 

Jelen nyilatkozat megtételéért teljes körű felelősséget vállalok, melyet aláírásommal is megerősítek. 

 

Kelt: ______________________, 201__. ____________ ___. 
 

 

       ____________________________________ 

       olvasható aláírás, pecsét 

 

 

 

 

 

 

2.2. számú nyilatkozat (CSAK A SPORTVÁLLALKOZÁSOKNAK KELL KITÖLTENI!) 

 

NYILATKOZAT felszámolási eljárás nemlétéről 
 

A(z) _____________________________________ (sportszervezet neve) néven a tárgyévi Pest megyei 

labdarúgó-bajnokságok valamelyikébe benevezett sportszervezet (mint sportvállalkozás) 

vezetőjeként/törvényes képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 

képviselt sportvállalkozás ellen nincs folyamatban végelszámolási, csőd-, illetve felszámolási eljárás. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam képviselt sportvállalkozással szemben végelszámolási, csőd-, 

illetve felszámolási eljárás indul, arról köteles vagyok a bajnokságot lebonyolító MLSZ Pest Megyei 

Igazgatóság Versenyirodáját azonnal tájékoztatni. 

Jelen nyilatkozat megtételéért teljes körű felelősséget vállalok, melyet aláírásommal is megerősítek. 

 

Kelt: ______________________, 201__. ____________ ___. 
 

 

       ____________________________________ 

       olvasható aláírás, pecsét 
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3. számú nyilatkozat 

 

 

NYILATKOZAT sportpálya tulajdonjogáról 
 

A(z) _____________________________________ (sportszervezet neve) néven a tárgyévi Pest megyei 

labdarúgó-bajnokságok valamelyikébe benevezett sportszervezet vezetőjeként/törvényes képviselőjeként 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benevezett csapataink szerepeltetéséhez szükséges 

létesítmények (pályák) a Sportszervezet rendelkezésére állnak, azok 

 

SPORTSZERVEZETÜNK tulajdonában van(nak)* 

 

nem a SPORTSZERVEZETÜNK tulajdonában van(nak)*. 

(*kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

 

/Amennyiben a létesítmények (pályák) nem a Sportszervezet tulajdonában vannak, a nyilatkozat mellé csatolni 

kell a legalább egy bajnoki évre (a 2017/2018. évi bajnokságra) érvényesen létrejött, használatra vonatkozó 

szerződést (megállapodást)!/ 

 

Jelen nyilatkozat megtételéért teljes körű felelősséget vállalok, melyet aláírásommal is megerősítek. 

 

 

 

Kelt: ______________________, 201__. ____________ ___. 
 

 

 

       ____________________________________ 

       olvasható aláírás, pecsét 
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4. számú nyilatkozat 

 

 

Egyéb rendelkezések elfogadása 

 

A(z) _____________________________________ (sportszervezet neve) néven a tárgyévi Pest megyei 

labdarúgó-bajnokságok valamelyikébe benevezett sportszervezet vezetőjeként/törvényes képviselőjeként 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

 

1., Elfogadjuk az MLSZ valamennyi hatályos szabályzatát, rendelkezését és határozatát. 

2., Minden adatszolgáltatásért teljes körű felelősséget vállalunk. 

3., A mindenkor hatályos Regisztrációs Kártya Szabályzatban előírtak szerint foglalkoztatjuk a sportszervezet 

csapatait felkészítő és irányító edzőket. 

4., Az MLSZ-szel vagy az MLSZ megyei-budapesti igazgatóságaival szemben nincs folyamatban polgári peres 

eljárásunk.* 

További vitás ügyeinkben az MLSZ Alapszabály 10. § (1) bekezdés j. és (2) bekezdés i. pontjaiban foglaltak 

szerint járunk el. 

5., Tudomásul vesszük, hogy a játékvezetői díjak központilag kerülnek kiszámlázásra, mely tartalmazza a 

játékvezetői díj bruttó összegét, a járulékokat és egyéb költségeket. 

 

*Megjegyzés: amennyiben folyamatban van polgári peres eljárása az MLSZ-szel vagy az MLSZ valamelyik 

megyei (budapesti) igazgatóságával szemben, az erről szóló hivatalos dokumentumokat a nevezési 

dokumentáció mellé be kell csatolni. 

 

 

 

 
 

Kelt: ______________________, 201__. ____________ ___. 
 

 

       ____________________________________ 

       olvasható aláírás, pecsét 
 


