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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. A Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) Klublicenc Szabályzat célja: annak 

biztosítása, hogy az NB I bajnoki osztályban kizárólag olyan sportszervezetek vegyenek részt, 

amelyeknél a teljes bajnoki évadban biztosítottak a részvételhez szükséges pénzügyi, jogi, 

személyi, szakmai és infrastrukturális feltételek.   

 

1.2. Az MKSZ Klublicenc Szabályzat tárgya: az MKSZ Klublicenc kiadása iránti eljárás szabályainak 

meghatározása, az MKSZ Klublicenc kiadása és visszavonása feltételeinek meghatározása, az 

MKSZ Klublicenc érvényességére vonatkozó szabályok meghatározása, valamint az MKSZ 

ellenőrzési jogának és tartalmának rögzítése. 

 

1.3. Az MKSZ Klublicenc Szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi sportszervezetre, amely 

nevezni és versenyezni kíván az MKSZ által kiadott 2021-2022. évi versenykiírással meghirdetett, 

a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett „Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 

2021-2022. évi I. osztály” (továbbiakban: „NB I”) bajnokságban. 

 

2. AZ MKSZ KLUBLICENC 

 

2.1. Az MKSZ Klublicenc a sportszervezet részére a klublicenc kritériumoknak való teljes 

megfelelőssége esetén az MKSZ által kérelemre kiadott olyan dokumentum, amely 

dokumentum birtoklása az NB I bajnoki osztályba való nevezés és az NB I bajnoki osztályban való 

versenyzés elengedhetetlen feltétele. 

 

2.2. Az MKSZ Klublicenc az NB I bajnoki osztályba való nevezésre és az NB I bajnoki osztályban való 

versenyzésre kizárólag abban az esetben jogosít, ha a kérelmező sporteredményei alapján 

egyébként az NB I bajnoki osztályban való indulásra jogot szerzett.  

 

2.3. Az MKSZ Klublicenc kiadására kizárólagosan az MKSZ jogosult. Az MKSZ Klublicenc kiadása iránti 

eljárásban az MKSZ nevében az elsőfokú határozat meghozataláig az MKSZ Verseny 

Igazgatósága, a jogorvoslati eljárásban az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága jár el, szükség szerint 

szakértők bevonásával. A határozatokat az eljáró szervezeti egység vezetője jegyzi. 

 

2.4. Az MKSZ Klublicenc érvényessége az abban meghatározott egy bajnoki évadra szól. Az MKSZ 

Klublicenc érvényessége a bajnoki évad végével megszűnik. Az MKSZ Klublicenc érvényessége 

nem hosszabbítható meg, az új bajnoki évadra új MKSZ Klublicenc megszerzése szükséges. 

 

2.5. Az MKSZ Klublicenc nem átruházható, kizárólag az abban nevesített sportszervezetet 

(továbbiakban: „MKSZ Klublicencbirtokos”) jogosítja az NB I bajnoki osztályba való nevezésre és 

az NB I bajnoki osztályban való versenyzésre. E rendelkezés alól kivételt képez az az eset, ha az 

MKSZ Klublicencbirtokos indulási (nevezési) jogát a sportól szóló 2004. évi I. törvény 33.  § (2) 

bekezdés a)-e) pontja szerint átruházza, ez esetben az indulási (nevezési) jog új jogosultjára az 
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MKSZ Klublicenc is átszáll, azonban az MKSZ monitoring eljárásban soron kívül ellenőrzi, az 

indulási (nevezési) jog új jogosultja a Klublicenc kritériumoknak való teljes megfelelését. 

 

2.6. Ha az MKSZ Klublicencbirtokos általános jogutóddal szűnik meg, az MKSZ Klublicenc az általános 

jogutódra átszáll, azonban az MKSZ monitoring eljárásban soron kívül ellenőrzi, az indulási 

(nevezési) jog új jogosultja a Klublicenc kritériumoknak való teljes megfelelését. Ha az MKSZ 

Klublicencbirtokos általános jogutód nélkül szűnik meg, az MKSZ Klublicenc érvényessége 

megszűnik. 

 

2.7. Az MKSZ Klublicenc monitoring eljárásra kizárólagosan az MKSZ jogosult. Az MKSZ Klublicenc 

monitoring eljárás során az MKSZ nevében az MKSZ Verseny Igazgatósága jár el, szükség szerint 

szakértők bevonásával. A megkereséseket és felhívásokat az eljáró szervezeti egység vezetője 

jegyzi. 

 

2.8. Az MKSZ Klublicenc a jelen szabályzatban meghatározott esetekben visszavonható. Az MKSZ 

Klublicenc visszavonására kizárólagosan az MKSZ jogosult. Az MKSZ Klublicenc visszavonása 

iránti eljárásban az MKSZ nevében az elsőfokú határozat meghozataláig az MKSZ Verseny 

Igazgatósága, a jogorvoslati eljárásban az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága jár el, szükség szerint 

szakértők bevonásával. A határozatokat az eljáró szervezeti egység vezetője jegyzi. 

 

3. A KLUBLICENC KRITÉRIUMOK 

 

3.1. A Klublicenc kritériumok mindazon jogi, pénzügyi, sportszakmai és infrastrukturális alkalmassági 

feltételek összessége, amelyeknek való teljes megfelelés az MKSZ Klublicenc kiadásának 

feltétele. A teljes megfelelés kötelezettsége alól mentesítés nem adható. 

 

3.2. A kérelmező mind az MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelem benyújtásakor, mind a kérelem 

elbírálásakor köteles a Klublicenc kritériumoknak teljes mértékben megfelelni.  A teljes 

megfelelés kötelezettsége alól mentesítés nem adható. 

 

3.3. A Klublicenc kritériumok között meghatározott jogi alkalmassági feltételek és azok igazolásának 

módja: 

MKSZ KLUBLICENC JOGI ALKALMASSÁGI FELTÉTELEI ÉS AZOK IGAZOLÁSA 

alkalmassági feltétel feltételt igazoló dokumentum a dokumentumra vonatkozó 

minimumkövetelmények 

1. a sportszervezet a magyar 

jog szerint működő, 

nyilvántartásba vett jogi 

személy 1 

a) sportvállalkozás esetén 

hatályos cégkivonat; 

b) sportegyesület esetén a civil 

szervezetek nyilvántartási 

- a dokumentum 30 napnál 

régebbi nem lehet; 

- a dokumentum minden 

oldalát a sportszervezet 

vezető tisztségviselőjének 

                                                             
1 A 2021-2022. évi NB I-es bajnokságban sportegyesületek is indulhatnak, de ez a lehetőség már nem áll fent a 
2022-2023. évi bajnokság licenc kérelme esetén! 
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adatairól készült hatályos 

kivonat;  

(együttes képviseleti jog 

esetén az együttes 

képviseletig gyakorlására 

jogosult vezető 

tisztségviselőknek) 

aláírásukkal kell hitelesíteniük; 

2. a közhiteles nyilvántartás a 

hitelezők védelme érdeke 

védelmében bejegyzett 

adatot nem tartalmaz 

a) sportvállalkozás esetén 

hatályos cégkivont; 

b) sportegyesület esetén a civil 

szervezetek nyilvántartási 

adatairól készült hatályos 

kivonat;  

- sportvállalkozás esetén a 

dokumentum nem 

tartalmazhat folyamatban 

lévő eljárásra utaló, a Ctv. 26.§ 

(1) bekezdés a) – n) pontja 

szerinti hatályos bejegyzést; 

- sportegyesület esetén a 

dokumentum nem 

tartalmazhat folyamatban 

lévő eljárásra utaló, a Cnytv. 

93.§ (1) bekezdés a) – i) pontja 

szerinti hatályos bejegyzést; 

3. a sportszervezet ügyvezetési 

feladatainak ellátása a 

licenckérelemmel érintett 

bajnoki évad teljes idején 

előre láthatólag biztosított  

a) sportvállalkozás esetén 

hatályos cégkivont; 

b) sportegyesület esetén a civil 

szervezetek nyilvántartási 

adatairól készült hatályos 

kivonat 

 

- a dokumentum szerint a 

vezető tisztségviselő (együttes 

képviseleti jog esetén az 

együttes képviseleti jog 

gyakorlására jogosult vezető 

tisztségviselők) jogviszonya 

határozatlan időre szól vagy 

jogviszonyának vége későbbi, 

mint a kérelemmel érintett 

bajnoki évad utolsó napja; 

4. a sportszervezet valamennyi 

vezető tisztségviselőjének 

aláírásképe ismert  

a) sportvállalkozás esetén 

közjegyző által hitelesített 

aláírási címpéldány vagy 

ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-minta; 

b) sportegyesület esetén 

közjegyző által hitelesített 

aláírási címpéldány; 

 

5. az MKSZ licencszabályzata és 

más szabályzatai 

rendelkezéseinek elfogadása 

a) a vezető tisztségviselő 

(együttes képviseleti jog 

esetén az együttes 

képviseleti jog gyakorlására 

jogosult vezető 

tisztségviselők) nyilatkozata  

- a nyilatkozatot az MKSZ által 

közzétett nyilatkozatminta 

szerinti tartalommal kell 

megtenni; 

- a dokumentum a Pp. 325.§ (1) 

bekezdés b) pontja szerinti 
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teljes bizonyító erejű 

magánokirati formába foglalt; 

6. teljességi, helyességi és 

azonossági nyilatkozat 

megtétele minden az 

eljárásban benyújtott 

dokumentumra vonatkozóan 

a) a vezető tisztségviselő 

(együttes képviseleti jog 

esetén az együttes 

képviseleti jog gyakorlására 

jogosult vezető 

tisztségviselők) nyilatkozata 

- a nyilatkozatot az MKSZ által 

közzétett nyilatkozatminta 

szerinti tartalommal kell 

megtenni; 

- a dokumentum a Pp. 325.§ (1) 

bekezdés b) pontja szerinti 

teljes bizonyító erejű 

magánokirati formába foglalt; 

7. változásértesítési 

kötelezettségvállalás 

megtétele 

a) a vezető tisztségviselő 

(együttes képviseleti jog 

esetén az együttes 

képviseleti jog gyakorlására 

jogosult vezető 

tisztségviselők) nyilatkozata 

- a nyilatkozatot az MKSZ által 

közzétett nyilatkozatminta 

szerinti tartalommal kell 

megtenni; 

- a dokumentum a Pp. 325.§ (1) 

bekezdés b) pontja szerinti 

teljes bizonyító erejű 

magánokirati formába foglalt; 

8. ellenőrzési hozzájárulás 

megtétele 

a) a vezető tisztségviselő 

(együttes képviseleti jog 

esetén az együttes 

képviseleti jog gyakorlására 

jogosult vezető 

tisztségviselők) nyilatkozata 

- a nyilatkozatot az MKSZ által 

közzétett nyilatkozatminta 

szerinti tartalommal kell 

megtenni; 

- a dokumentum a Pp. 325.§ (1) 

bekezdés b) pontja szerinti 

teljes bizonyító erejű 

magánokirati formába foglalt 

 

3.4. A Klublicenc kritériumok között meghatározott pénzügyi alkalmassági feltételek és azok 

igazolásának módja: 

 

MKSZ KLUBLICENC PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGI FELTÉTELEI ÉS AZOK IGAZOLÁSA 

alkalmassági feltétel feltételt igazoló dokumentum a dokumentumra vonatkozó 

minimumkövetelmények 

1. a sportszervezet 
számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény által előírt szabályszerű 
könyvvezetési és beszámolási 
kötelezettségének megléte. 

a) Mérleg 
b) Eredménykimutatás  
c) Főkönyvi kivonat 
d) Könyvvizsgálói jelentés 

 

- a)-b) pontokban jelzett 

dokumentumok benyújtása 

az MKSZ által adott forma 

tábla alapján. 

a dokumentum minden oldalát a 

sportszervezet vezető 

tisztségviselőjének (együttes 

képviseleti jog esetén az együttes 

képviseletig gyakorlására jogosult 



5 
 

vezető tisztségviselőknek) 

aláírásával kell hitelesítenie; 

2. Köztartozás mentesség 
igazolása 

 

a) NAV köztartozásmentes 
igazolás (vagy NAV 0-ás 
igazolás) 

Önkormányzati adóhatósági 

igazolás 

MKSZ felé nincs tartozása 

- A hatóság által kiállított 

eredeti dokumentumok 

vagy nyilatkozat arra nézve, 

hogy szerepel a köztartozás 

mentes adatbázisban.  

3. Gazdasági és pénzügyi 
folyamatok alkalmassága 

a) Eredményterv 
b) Nyilatkozat lejárt 

kötelezettségekről 
c) Hivatásos sportolók 

nyilatkozata 
munkaviszonyból, vagy 
megbízási jogviszonyból 
származó lejárt 
követelésekről 
 

MKSZ által adott forma tábla 

alapján. 

A licenckérelmezőnek 

igazolnia kell, hogy a licenc 

alapeljárás alá vont bajnoki 

évet közvetlenül megelőző 

március 31-én nem állnak 

fenn olyan szerződéses, vagy 

egyéb jogi kötelezettségből 

származó szállítókkal és 

munkavállalókkal szembeni 

lejárt tartozásai, melyek az 

előző év december 31-e előtt 

keletkeztek. 
A licenckérelmező/licences 
június 30-án nem 
rendelkezhet olyan 
szerződéses, vagy egyéb jogi 
kötelezettségből származó, a 
munkavállalókkal szembeni 
lejárt tartozással, amely 
ugyanezen év március 31-e 
előtt keletkezett. 
 
A licences szeptember 30-án 
nem rendelkezhet olyan 
szerződéses, vagy egyéb jogi 
kötelezettségből származó, a 
munkavállalókkal szembeni 
lejárt tartozással, amely 
ugyanezen év június 30-a 
előtt keletkezett. 
 
A licences december 31-án 
nem rendelkezhet olyan 
szerződéses vagy egyéb jogi 
kötelezettségből származó, a 
munkavállalókkal szembeni 
lejárt tartozással, amely 
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ugyanezen év szeptember 
30-a előtt keletkezett. 

 

3.5. „Alkalmazottak” alatt az alábbi személyeket értjük: 

a) a hivatásos játékosok; 

b) a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak a Klublicenc Szabályzat 3.6. pontjaiban 

foglaltak szerint, 

c) a licenc kérelmező által munkavállalói, vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 

d) vállalkozási szerződéssel rendelkezők. 

 

3.6. A Klublicenc kritériumok között meghatározott személyi alkalmassági feltételek és azok 

igazolásának módja: Minden esetben munka, vagy megbízási szerződés benyújtásával 

szükséges igazolni, hogy az adott pozíciót betöltő személy jogviszonya legalább a 

licenceljárást soron követő bajnoki év végéig érvényes. 
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MKSZ KLUBLICENC SZEMÉLYI ALKALMASSÁGI FELTÉTELEI ÉS AZOK IGAZOLÁSA 

Munkakör Alkalmassági 

minimum feltétel 

Feltételt igazoló 

dokumentum 

a dokumentumra vonatkozó 

minimumkövetelmények 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vezetőedző 

a) Szakedző (B-

licensz) 

 

vagy 

 

b) MKSZ-NEK 

Felsőfokú edző (B-

licensz) 

 

vagy 

 

c) MKSZ-NEK 

szakedző (B-

licensz) 

 

vagy 

 

MKSZ „B” típusú 

működési 

engedély (B-

licensz, 2003. évf.) 

d) Külföldön szerzett 

képesítés esetén 

minimum EHF 

RINCK Konvenció 

III. vagy  IHF Top 

Coach végzettség  

- Érvényes munka- vagy 

megbízási szerződés; 

 

- Érvényes 

Magyarországon vagy 

külföldön szerzett 

MKSZ-NEK „B” / RINCK 

Konvenció III. licensz; 

vagy 

 

- Magyarországon vagy 

külföldön megkezdett 

MKSZ-NEK „B” / RINCK 

Konvenció III. 

tanfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

Külföldön szerzett 

képesítést igazoló 

dokumentum 

A működési engedély 

megszerzéséhez szükséges 

képzés igazolására szolgáló 

dokumentum: a működési 

engedély érvényessége legalább 

a licencelt bajnoki év végéig 

szóljon.  

 

A végzettség elkezdésének 

igazolására szolgáló 

dokumentum: a képzésre a 

licencadási időszakban 

megjelölt utolsó hiánypótlási 

időszak végéig beiratkozott. 

 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka vagy megbízási 

szerződés.  

 

Külföldön szerzett képesítést 

igazoló dokumentum hiteles 

fordítása. 

 

 

 

 

 

2. Edző 

(amennyiben ilyet 

alkalmaz a 

sportszervezet) 

e) Szakedző (B-

licensz) 

 

vagy 

 

f) MKSZ-NEK 

Felsőfokú edző (B-

licensz) 

 

vagy 

 

- Érvényes munka- vagy 

megbízási szerződés; 

 

- Érvényes 

Magyarországon vagy 

külföldön szerzett 

MKSZ-NEK „B” / RINCK 

Konvenció III. licensz; 

vagy 

 

A működési engedély 

megszerzéséhez szükséges 

képzés igazolására szolgáló 

dokumentum: a működési 

engedély érvényessége legalább 

a licencelt bajnoki év végéig 

szóljon.  

 

A végzettség elkezdésének 

igazolására szolgáló 

dokumentum: a képzésre a 
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g) MKSZ-NEK 

szakedző (B-

licensz) 

 

vagy 

 

h) MKSZ „B” típusú 

működési 

engedély (B-

licensz, 2003. évf.) 

- Magyarországon vagy 

külföldön megkezdett 

MKSZ-NEK „B” / RINCK 

Konvenció III. 

tanfolyam 

 

licencadási időszakban 

megjelölt utolsó hiánypótlási 

időszak végéig beiratkozott. 

 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka vagy megbízási 

szerződés.  

 

Külföldön szerzett képesítést 

igazoló dokumentum hiteles 

fordítása. 

 

 

 

 

3. Szakmai igazgató 

 

a) Szakedző (B-

licensz); vagy 

 

b) MKSZ-NEK 

Felsőfokú edző (B-

licensz); vagy 

 

c) MKSZ-NEK 

szakedző (B-

licensz); vagy 

 

d) MKSZ „B” típusú 

működési 

engedély (B-

licensz, 2003. évf.) 

- Érvényes munka- vagy 

megbízási szerződés; 

 

- Érvényes 

Magyarországon vagy 

külföldön szerzett 

MKSZ-NEK „B” / RINCK 

Konvenció III. licensz; 

vagy 

 

- Magyarországon vagy 

külföldön megkezdett 

MKSZ-NEK „B” / RINCK 

Konvenció III. 

tanfolyam 

 

- Érvényes munka- vagy 

megbízási szerződés; 

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló 

dokumentum: a működési 

engedély érvényessége legalább 

a licencelt bajnoki év végéig 

szóljon.  

 

A működési engedély 

megszerzéséhez szükséges 

képzés igazolására szolgáló 

dokumentum: a képzésre a 

licencadási időszakban 

megjelölt utolsó hiánypótlási 

időszak végéig beiratkozott. 

 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, vagy 

megbízási szerződés. 

4.  Orvos Sportszakorvosi vagy 

ortopéd 

traumatológus és az 

Országos 

Sportegészségügyi 

Intézet által tartott 2 

hetes Sportorvostan 

tanfolyam elvégzése 

- Sportszakorvosi 

diploma; 

- Szakvizsga 

bizonyítvány; 

- Tanfolyamot lezáró 

oklevél; 

- Érvényes szakmai 

felelősségbiztosítás; 
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- ÁNTSZ engedély; 

- Munkaalkalmassági 

engedély; 

- Érvényes munka- 

vállalkozási, vagy 

megbízási szerződés; 

5.  Sportmasszőr/ 

Sportfizioterapeuta 

Sportmasszőri / 

Sportfizioterapeuta 

végzettség; 

 

 

- Érvényes munka- 

vállalkozási, vagy 

megbízási szerződés; 

- Megfelelő diploma, 

szakvizsga-

bizonyítvány, ill. 

tanfolyamot lezáró 

oklevél;   

- Érvényes szakmai 

felelősség biztosítás; 

- ÁNTSZ engedély; 

- Munkaalkalmassági 

engedély.   

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló 

dokumentum.  

 

 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, vállalkozási 

vagy megbízási szerződés. 

 

6. Gyógytornász Gyógytornász 

végzettség; 

 

 

- Érvényes munka- 

vállalkozási, vagy 

megbízási szerződés; 

- Megfelelő diploma, 

szakvizsga-

bizonyítvány, ill. 

tanfolyamot lezáró 

oklevél;   

- Érvényes szakmai 

felelősség biztosítás; 

- ÁNTSZ engedély; 

- Munkaalkalmassági 

engedély; 

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló 

dokumentum. 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, vállalkozási 

vagy megbízási szerződés. 

 

7.  Pénzügyi vezető 

 

a) vállalkozási 

mérlegképes 

könyvelői 

képesítés 

vagy 

b) szakirányú 

felsőfokú 

végzettség 

- Érvényes 

munkaszerződés vagy 

megbízási szerződés; 

- Végzettséget igazoló 

okirat. 

 

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló 

dokumentum.  

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, vagy 

megbízási szerződés. 
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8. PR, marketing és 

kommunikáció 

vezető 

(amennyiben ilyet 

alkalmaz a 

sportszervezet) 

Kommunikációs és PR-

vezető: 

a) szakirányú 

felsőfokú 

végzettség / 

felsőfokú 

végzettség  

vagy 

b) felsőfokú 

végzettség 1 

év szakmai 

tapasztalattal 

kommunikáci

ós területen  

vagy  

c) középfokú 

végzettség 3 

év szakmai 

tapasztalattal 

kommunikáci

ós területen 

 

Marketing vezető:  

a) szakirányú 

felsőfokú 

végzettség / 

felsőfokú 

végzettség  

vagy 

b) felsőfokú 

végzettség 1 

év szakmai 

tapasztalattal 

marketing 

területen  

vagy 

c) középfokú 

végzettség 3 

év szakmai 

tapasztalattal 

marketing 

területen  

- Érvényes munka- vagy 

megbízási szerződés; 

- szakirányú felsőfokú 

oklevél/diploma  

vagy 

- felsőfokú 

oklevél/diploma + OKJ 

oklevél vagy 

- szükséges szakmai múlt 

bemutatása 

(munkaadó/korábbi 

munkaadó aláírt 

nyilatkozata; referencia 

bemutatása) 

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló 

dokumentum. 

 

Felső vagy középfokú 

szakképzésben elvégzett 

tanfolyam (pl.: újságíró/média 

tanfolyam/OKJ-s képzés) 

 

 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, megbízási 

vagy vállalkozási szerződés. 

 

Felső vagy középfokú 

szakképzésben elvégzett 

tanfolyam (pl.: 

marketingmenedzser 

tanfolyam/OKJ-s képzés) 
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2 Amennyiben gazdasági társaság látja el a feladatot, úgy annak rendelkeznie kell az MKSZ által kiállított 
akreditációval. 

9. Technikai vezető 

 

 

Legalább középfokú 

végzettség. 

 

Minimum egy idegen 

nyelvet beszélő, jó 

szervező és 

kommunikációs 

készséggel rendelkező 

személy.  

- Érvényes munka- vagy 

megbízási szerződés; 

 

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló 

dokumentum. 

 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, vagy 

megbízási szerződés. 

10. Biztonsági 

vezető2 

 

 

 

Felsőfokú végzettség 

1 év biztonsági vezetői 

szakmai tapasztalat. 

vagy 

Középfokú végzettség 

és 3 év biztonsági 

vezetői szakmai 

tapasztalat 

 

- Érvényes munka- vagy 

megbízási, illetve 

vállakozási szerződés; 

- Végzettséget igazoló 

okirat(ok) 

 

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló szakirányú 

OKJ-s oklevél. 

 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a benyújtás pillanatától, a 

licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, megbízási 

vagy vállalkozási szerződés. 

11. könyvelő Regisztrált 

mérlegképes könyvelő 

- Érvényes munka- vagy 

megbízási szerződés; 

- Végzettséget igazoló 

okirat(ok) 

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló 

dokumentum. 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, vállalkozási, 

vagy megbízási szerződés.  

12. 

Könyvvizsgáló 

Könyvvizsgálói 

kamarai tagság  

- Érvényes munka- 

vállalkozási, vagy 

megbízási szerződés; 

- Kamarai tagságot 

igazoló dokumentum 

A kamarai tagság meglétének 

igazolására szolgáló 

dokumentum. 

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 

a licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, vállalkozási, 

vagy megbízási szerződés.  

 

13. Cégjegyzésre 

jogosult képviselő 

érettségi bizonyítvány - Érvényes munka- vagy 

megbízási szerződés; 

- Végzettséget igazoló 

okirat 

A végzettség meglétének 

igazolására szolgáló oklevél.  

Az előírt pozíció betöltését 

igazoló dokumentum: legalább 
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3.7. A Klublicenc kritériumok között meghatározott infrastrukturális alkalmassági feltételek és azok 

igazolásának módja: 

 

MKSZ LICENC INFRASTRUKTÚRÁLIS ALKALMASSÁGI FELTÉTELEI ÉS AZOK IGAZOLÁSA 

alkalmassági feltétel feltételt igazoló dokumentum a dokumentumra 

vonatkozó 

minimumkövetelmények 

1. Licences/licenckérelmező 

rendelkezzen versenyre 

jóváhagyott létesítménnyel 

 Pálya hitelesítést igazoló 

dokumentum. 

 Tulajdonjogot bizonyító 

okirat, vagy a teljes 

licencelt bajnoki évadot 

lefedő bérleti szerződés. 

Tulajdonjogot bizonyító 

okirat: 90 napnál nem 

régebbi hiteles tulajdoni lap 

vagy használatot igazoló 

szerződés, mely a teljes 

licencelt évadra szól. 

Vagy a létesítmény 

üzemeltetőjével kötött, 

használatot igazoló 

szerződés mely a teljes 

licencelt évadra szól. 

 

3.7. Az MKSZ Klublicenc birtokos az MKSZ Klublicenc érvényességi ideje alatt folyamatosan köteles a 

Klublicenc kritériumoknak teljes mértékben megfelelni. A teljes megfelelés kötelezettsége alól 

mentesítés nem adható. 

 

3.8. A Klublicenc kritériumok között meghatározott informatikai alkalmassági feltételek és azok 

igazolásának módja: 

 

MKSZ LICENC INFORMATIKAI ALKALMASSÁGI FELTÉTELEI ÉS AZOK IGAZOLÁSA 

Alkalmassági feltétel Feltételt igazoló dokumentum 
A dokumentumra vonatkozó 

minimumkövetelmények 

1. A digitális jegyzőkönyv 
elkészítéséhez szükséges 
feltételrendszernek történő 
megfelelés biztosítása. 

Rendelkezni szükséges a 

digitális jegyzőkönyv 

elkészítésére alkalmas 

eszközökkel a 

licences/licenckérelmező 

által az infrastruktúra 

Informatikai alkalmasságot 

igazoló nyomtatvány. 

MKSZ által rendelkezésre 

bocsájtott megfelelősségi 

nyomtatvány kitöltve, 

aláírva. 

a licencelt bajnoki év végéig 

érvényes munka, vagy 

megbízási szerződés. 
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kritériumban megjelölt 

versenyre jóváhagyott 

létesítményben. Ezen 

eszközök legalább az 

alábbiak: 1 db számítógép 

internet kapcsolattal, 1db 

nyomtató. 

2. Tudósítók és média számára 
wifi biztosítása. 

A licences/licenckérelmező 

által az infrastruktúra 

kritériumban megjelölt 

versenyre jóváhagyott 

létesítményben a 

fotóriporterek pálya körüli 

munkaterületeit szeparált 

Wifi lefedettséggel kell 

ellátni.  

Informatikai alkalmasságot 

igazoló nyomtatvány. 

MKSZ által rendelkezésre 

bocsájtott megfelelősségi 

nyomtatvány kitöltve, 

aláírva. 

 

4. A KLUBLICENC ELJÁRÁS 

 

A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSE  

 

4.1. Az MKSZ Klublicenc kiadása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelem előterjesztésére bármely, az 

MKSZ tagjaként működő sportszervezet jogosult. 

 

4.2. Az MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a jelen szabályzatban meghatározott 

mellékleteket. A kérelem és mellékletei előterjesztéséhez az MKSZ elektronikus felületet biztosít.3 Az 

MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelem joghatályosan kizárólag az MKSZ által biztosított elektronikus 

felületen terjeszthető elő. A nem az elektronikus felület használatával előterjesztett kérelmet az MKSZ 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

4.3. Az MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelmet a kérelmező 2021. április 30-ig terjesztheti elő. A 

határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A határidőn túl előterjesztett 

kérelmeket az MKSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

4.4. A MKSZ Klublicenc kiadása iránti  eljárás lefolytatásának díja 1.000.000,- Ft + áfa (azaz egymillió 

forint + áfa), melye összeget a kérelmező 2021. május 8-ig köteles számla ellenében megfizetni az 

MKSZ 10400126-21413218-00000000 számon vezetett pénzforgalmi számlájára. A határidő 

elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Ha a kérelmező a díj teljes összegét 

határidőn belül nem fizeti meg, a kérelmet az MKSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

                                                             
3 Az MKSZ 2021. április 20. napjától biztosítja az elektronikus felületet a kérelem benyújtásához. 
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A KÉRELEM FORMAI VIZSGÁLATA ÉS AZ ELSŐ HIÁNYÓTLÁS 

 

4.5. Ha a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani nem kell, az MKSZ 2021. május 11-ig elvégzi a 

kérelem mellékleteinek formai vizsgálatát. A formai vizsgálat keretében az MKSZ ellenőrzi, hogy a 

kérelmező minden, jelen szabályzat szerint a klublicenc kritériumok igazolására előírt dokumentumot 

mellékletként csatolt-e. A formai vizsgálat a mellékletek tartalmának vizsgálatára nem terjed ki. 

 

4.6. Ha a formai vizsgálat megállapítása szerint a kérelmező nem csatolt minden előírt mellékletet, az 

MKSZ az elektronikus felületen küldött hiánypótlási felhívással felszólítja a kérelmezőt a hiányok 2021. 

május 18-ig történő pótlására. A hiánypótlást az elektronikus felület használatával kell előterjeszteni. 

 

4.7. Ha a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a kérelmező határidőben nem tesz eleget, a kérelmet 

az MKSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A KÉRELEM TARTALMI VIZSGÁLATA ÉS A MÁSODIK HIÁNYPÓTLÁS 

 

4.7. Ha a formai vizsgálat megállapítása szerint a kérelem formai hiányosságokban nem szenved, 

vagy a hiánypótlási felhívás alapján a kérelmező a hiányosságokat határidőben pótolta, az MKSZ 2021. 

június 12. napjáig elvégzi a kérelem és mellékletei tartalmi vizsgálatát. A tartalmi vizsgálat keretében 

az MKSZ ellenőrzi, hogy a kérelmező által benyújtott dokumentumok tartalma igazolja-e a kérelmező 

klublicenc kritériumoknak való teljes megfelelését. 

 

4.8. Ha a tartalmi vizsgálat megállapítása szerint a kérelmező által benyújtott mellékletek tartalma 

hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy más okból a tartalom helyességéhez kétség fér és 

ezért a dokumentumokból nem állapítható meg egyértelműen, hogy a kérelmező a klublicenc 

kritériumoknak megfelel-e, az MKSZ az elektronikus felületen küldött hiánypótlási felhívással felszólítja 

a kérelmezőt a tartalmi hiányok 2021. június 19-ig történő pótlására. A hiánypótlást az elektronikus 

felület használatával kell előterjeszteni.  

 

4.9. Nem bocsátható ki hiánypótlási felhívás, ha a kérelmező által benyújtott dokumentumok 

bármelyikéből egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmező valamelyik klublicenc kritériumnak 

nem felel meg. Ha a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a kérelmező határidőben nem tesz eleget, a 

kérelmet az MKSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

AZ ELSŐFOKÚ HATÁROZAT  

 

4.10. Ha a kérelmező a klublicenc kritériumoknak teljes mértékben megfelel, az MKSZ határozattal 

dönt az MKSZ Klublicenc kérelmező részére történő kiadásáról. A határozat indoklásában elegendő 

arra utalni, hogy a kérelmező az eljárásban igazolta, hogy a klublicenc kritériumoknak megfelel. 

 

4.11. Ha a kérelmező a klublicenc kritériumoknak nem felel meg teljes mértékben, az MKSZ indokolt 

határozattal dönt az MKSZ Klublicenc kérelmező részére történő kiadásának megtagadásáról. A 
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határozat indoklásában meg kell jelölni, hogy a kérelmező melyik klublicenc kritériumnak nem felelt 

meg. 

 

4.12. Az MKSZ Klublicenc az első fokú határozatot az MKSZ az elektronikus felületen küldi meg a 

kérelmezőnek. Az elsőfokú határozatot 2021. június 25-ig a kérelmezőnek meg kell küldeni. 

 

 

A JOGORVOSLAT 

 

4.13. A kérelmező az MKSZ Klublicenc kiadásának megtagadásáról rendelkező határozattal szemben 

fellebbezéssel élhet. Az MKSZ Klublicenc kiadásáról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek 

helye nincs. 

 

4.14. A fellebbezést a kérelmező 2021. július 03-ig terjesztheti elő. A határidő elmulasztása miatt 

igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A határidőn túl előterjesztett fellebbezést az MKSZ 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

4.15. A fellebbezés előterjesztésnek díja 300.000,- Ft (azaz háromszázezer forint), melye összeget a 

kérelmező 2021. július 08-ig köteles számla ellenében megfizetni az MKSZ 10400126-21413218-

00000000 számon vezetett pénzforgalmi számlájára. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem 

benyújtásának helye nincs. Ha a kérelmező a díj teljes összegét határidőn belül nem fizeti meg, a 

fellebbezést az MKSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A fellebbezési díj abban az esetben sem jár 

vissza a kérelmezőnek, ha fellebbezése eredményre vezet. 

 

4.16. A fellebbezést az elektronikus felület használatával kell előterjeszteni. A fellebbezés 

joghatályosan kizárólag az MKSZ által biztosított elektronikus felületen terjeszthető elő. A nem az 

elektronikus felület használatával előterjesztett fellebbezést az MKSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

4.17. A fellebbezésben a kérelmezőnek elő kell adni, az MKSZ Klublicenc kiadásának megtagadásáról 

rendelkező határozat álláspontja szerint miért és mennyiben nem felel meg a jelen szabályzat 

rendelkezéseinek. A fellebbezéséhez a kérelmező a klublicenc kritériumok igazolására jelen szabályzat 

szerint előírt bármely dokumentumot csatolhat annak igazolására, hogy klublicenc kritériumoknak a 

kérelmező teljesen megfelel. A fellebbezés során a kérelmező pótolhatja azt a dokumentumot, amely 

dokumentumot az elsőfokú eljárásban elmulasztott benyújtani, illetőleg a korábban benyújtott 

dokumentum helyett új, módosult tartalmú dokumentumot is csatolhat. A fellebbezés mellékleteként 

kizárólag olyan dokumentum csatolható, amely dokumentumot jelen szabályzat a klublicenc 

kritériumoknak való megfelelőség igazolására előír, más dokumentum nem csatolható. A jogorvoslati 

eljárásban okirati bizonyításon kívül egyéb bizonyításnak helye nincs. 

 

4.18. A jogorvoslati eljárásban hiánypótlási felhívás kibocsátásának helye nincs, és fellebbezése 

hiányosságait a kérelmező önkéntes hiánypótlással sem orvosolhatja. 
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A MÁSODFOKÚ HATÁROZAT 

 

4.19. Ha a fellebbezés alapján megállapítható, hogy a kérelmező a klublicenc kritériumoknak teljes 

mértékben megfelel, az MKSZ az elsőfokú határozatot megváltoztatja és határozattal dönt az MKSZ 

Klublicenc kérelmező részére történő kiadásáról. A határozat indoklásában elegendő arra utalni, hogy 

a kérelmező a jogorvoslati eljárásban igazolta, hogy a klublicenc kritériumoknak megfelel. 

 

4.20. Ha a fellebbezés alapján megállapítható, hogy a kérelmező a klublicenc kritériumoknak nem felel 

meg teljes mértékben, vagy nem állapítható meg, hogy a klublicenc kritériumoknak teljes mértékben 

megfelel-e, az MKSZ az MKSZ Klublicenc kiadásának megtagadásáról rendelkező elsőfokú határozatot 

indokolt határozattal helybenhagyja. Az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezésének és az elsőfokú 

eljárás megismétlésének helye nincs. 

 

4.21. Az elsőfokú határozatot megváltoztató illetőleg helybenhagyó másodfokú határozatot az MKSZ 

az elektronikus felületen küldi meg a kérelmezőnek. A másodfokú határozatot 2021. július 20-ig a 

kérelmezőnek meg kell küldeni.  

 

4.22. A másodfokú határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.  

 

5. MONITORING 

 

5.1. Az MKSZ Klublicencbirtokos a klublicenc kritériumoknak való teljes megfelelőséget az MKSZ 

Klublicenc érvényességi ideje alatt folyamatosan köteles fenntartani.  

 

5.2. Ha az MKSZ Klublicenc érvényességi ideje alatt az MKSZ Klublicencbirtokos bármely klublicenc 

kritériumnak bármely időpontban akár csak részben nem felel meg, a változás tényét a változás 

bekövetkezésétől számított 5 (öt) napon belül az MKSZ részére bejelenteni köteles. A bejelentést az 

elektronikus felületen kell megtenni. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának 

helye nincs. 

 

5.3. Az MKSZ Klublicenc érvényességi ideje alatt az MKSZ bármely időpontban ellenőrizheti, hogy az 

MKSZ Klublicencbirtokos a klublicenc kritériumoknak teljes mértékben megfelel-e. Ezen ellenőrzés 

keretében az MKSZ helyszíni ellenőrzést tarthat, és határidő tűzésével okiratok becsatolására, illetve 

nyilatkozatok megtételére hívhatja fel az MKSZ Klublicencbirtokost. 

 

5.4. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az MKSZ részéről eljáró, ellenőrzést 

végző személy vagy személyek és az MKSZ Klublicencbirtokos képviselői írnak alá. A helyszíni ellenőrzés 

megtartásának és a jegyzőkönyv felvételének nem akadálya, ha az MKSZ Klublicencbirtokos képviselője 

a helyszíni ellenőrzésen nincs jelen, illetőleg az ellenőrzésben való közreműködést vagy a jegyzőkönyv 

aláírását megtagadja. 

 

5.5. Ha az ellenőrzés keretében az MKSZ határidő tűzésével okiratok becsatolására, illetve 

nyilatkozatok megtételére hívja fel az MKSZ Klublicencbirtokost, a felhívást az elektronikus felületen 
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küldi meg az MKSZ Klublicencbirtokosnak. A felhívásra adott választ az elektronikus felület 

használatával, határidőben kell előterjeszteni. A válaszadási határidő elmulasztása miatt igazolási 

kérelem előterjesztésének helye nincs. A nem az elektronikus felület használatával benyújtott, illetőleg 

megkésetten adott választ az MKSZ figyelmen kívül hagyja, és úgy tekinti, hogy az MKSZ 

Klublicencbirtokos a válaszadást megtagadta. 

 

 

6. AZ MKSZ KLUBLICENC VISSZAVONÁSA 

 

A VISSZAVONÁSRA OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNYEK 

 

6.1. Az MKSZ Klublicenc-t az MKSZ indokolt határozattal visszavonja, ha az MKSZ Klublicenc 

érvényességi ideje alatt az MKSZ Klublicencbirtokos bármely klublicenc kritériumnak bármely 

időpontban akár csak részben nem felel meg. 

 

6.2. Az MKSZ Klublicenc-t az MKSZ indokolt határozattal visszavonja és az MKSZ Klublicencbirtokos, 

illetve a képviseletében eljáró sportszakember ellen fegyelmi eljárást kezdeményez, ha az MKSZ 

Klublicencbirtokos bármely klublicenc kritériumnak bármely időpontban akár csak részben nem felel 

meg, és a változás tényét a változás bekövetkezésétől számított 5 (öt) napon belül az MKSZ részére 

nem jelentette be. 

 

6.3. Az MKSZ Klublicenc-t az MKSZ indokolt határozattal visszavonja és az MKSZ Klublicencbirtokos, 

illetve a képviseletében eljáró sportszakember ellen fegyelmi eljárást kezdeményez, ha az MKSZ 

Klublicenc kiadása iránti eljárásban az MKSZ Klublicencbirtokos valótlan adatot vagy tényt közölt, 

illetve a kérelem elbírálása szempontjából fontos valós tényt vagy adatot elhallgatott. 

 

6.4. Az MKSZ Klublicenc-t az MKSZ indokolt határozattal visszavonja és az MKSZ Klublicencbirtokos, 

illetve a képviseletében eljáró sportszakember ellen fegyelmi eljárást kezdeményez, ha monitoring 

eljárás során tartott helyszíni ellenőrzésen az MKSZ Klublicencbirtokos jelen lévő képviselője az 

ellenőrzésben való közreműködést vagy a jegyzőkönyv aláírását megtagadja. 

 

6.5. Az MKSZ Klublicenc-t az MKSZ indokolt határozattal visszavonja és az MKSZ Klublicencbirtokos, 

illetve a képviseletében eljáró sportszakember ellen fegyelmi eljárást kezdeményez, ha monitoring 

eljárás során az MKSZ Klublicencbirtokos részére küldött, okiratok becsatolására, illetve nyilatkozatok 

megtételére vonatkozó felhívásban foglaltaknak az MKSZ Klublicencbirtokos határidőben nem tesz 

eleget. 

 

AZ ELSŐFOKÚ HATÁROZAT 

 

6.6. Az MKSZ Klublicenc visszavonásáról rendelkező határozatot az MKSZ az elektronikus felületen küldi 

meg a kérelmezőnek.  
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A JOGORVOSLAT 

 

6.7. A kérelmező az MKSZ Klublicenc visszavonásáról rendelkező határozattal szemben 

fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A fellebbezés díjmentes. 

 

6.8. A fellebbezést az MKSZ Klublicencbirtokos a határozat kézhezvételétől számított 3 (három) 

napon belül terjesztheti elő. A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának 

helye nincs. A határidőn túl előterjesztett fellebbezést az MKSZ érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja. 

 

6.9. A fellebbezést az elektronikus felület használatával kell előterjeszteni. A fellebbezés 

joghatályosan kizárólag az MKSZ által biztosított elektronikus felületen terjeszthető elő. A nem 

az elektronikus felület használatával előterjesztett fellebbezést az MKSZ érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítja. 

 

6.10. A fellebbezésben a kérelmezőnek elő kell adni, az MKSZ Klublicenc visszavonásáról rendelkező 

határozat álláspontja szerint miért és mennyiben nem felel meg a jelen szabályzat 

rendelkezéseinek. A fellebbezéséhez a kérelmező a klublicenc kritériumok igazolására jelen 

szabályzat szerint előírt bármely dokumentumot csatolhat annak igazolására, hogy klublicenc 

kritériumoknak a kérelmező teljesen megfelel, illetőleg csatolhat bármely dokumentumot 

annak igazolására, hogy az MKSZ Klublicenc visszavonására okot adó egyéb körülmény sem áll 

fenn. A jogorvoslati eljárásban okirati bizonyításon kívül egyéb bizonyításnak helye nincs. 

 

6.11. A jogorvoslati eljárásban hiánypótlási felhívás kibocsátásának helye nincs, és fellebbezése 

hiányosságait az MKSZ Klublicencbirtokos önkéntes hiánypótlással sem orvosolhatja. 

 

A MÁSODFOKÚ HATÁROZAT 

 

6.12. Ha a fellebbezés alapján megállapítható, hogy az MKSZ Klublicencbirtokos a klublicenc 

kritériumoknak teljes mértékben megfelel és az MKSZ Klublicenc visszavonására okot adó 

egyéb körülmény sem állt fenn, az MKSZ az elsőfokú határozatot indokolt határozattal 

hatályon kívül helyezi. 

  

6.13. Ha a fellebbezés alapján megállapítható, hogy az MKSZ Klublicencbirtokos bármely klublicenc 

kritériumnak bármely időpontban akár csak részben nem felelt meg, illetőleg az MKSZ 

Klublicenc visszavonására okot adó egyéb körülmény áll fenn, az MKSZ az MKSZ Klublicenc 

visszavonásáról rendelkező elsőfokú határozatot indokolt határozattal helybenhagyja.  

 

6.14. Az elsőfokú határozatot megváltoztató illetőleg helybenhagyó másodfokú határozatot az 

MKSZ az elektronikus felületen küldi meg a kérelmezőnek. 

  

6.15. A másodfokú határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.  
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A VISSZAVONÁS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

6.16. Az a sportszervezet, amelynek MKSZ Klublicencét az MKSZ jogerős határozattal visszavonta a 

határozat jogerőre emelkedésének napjától nem vehet részt a 2021-2022. évi versenykiírással 

meghirdetett, a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett „Magyarország Kézilabda Nemzeti 

Bajnokság 2021-2022. évi I. osztály” bajnokságban. A jogerős határozattal szemben 

előterjesztett választottbírósági vagy bírósági keresetnek halasztó hatálya nincs. 

 

6.17. Az a sportszervezet, amelynek MKSZ Klublicencét az MKSZ jogerős határozattal visszavonta a 

2021-2022 évi versenykiírással meghirdetett, a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett 

„Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 2021-2022. évi I. osztály” bajnokságban való 

részvételre jogosító új MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelmet nem terjeszthet elő. 

 

6.18. Az MKSZ Klublicenc visszavonásának ténye nem érinti a sportszervezet azon jogát, hogy a 

2021-2022-es bajnoki évadot követő bármely későbbi bajnoki évadra vonatkozóan a 

sportszervezet MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelmet terjesszen elő, az adott bajnoki évadra 

kiadásra kerülő MKSZ Klublicenc szabályzat mindenkori rendelkezései szerint. 

 

7. Adatvédelem 

7.1  A jelen szabályzat alapján az MKSZ által megvalósított adatkezelési műveletekre vonatkozó 

tájékoztatás az MKSZ weboldalán érhető el.  

 

7.2.  A személyi követelmények igazolásához szükséges dokumentumok esetében a kérelmező 

köteles olyan dokumentumot átadni az MKSZ számára, amelyben a licencfeltételek ellenőrzése 

érdekében feltétlenül szükséges személyes adatok szerepelnek. Minden egyéb adatot a 

kérelmező köteles törölni, vagy olvashatatlanná tenni. 

 

7.3.  A személyi követelmények igazolásához feltétlenül szükséges adatok a dokumentumokban:  

 azonosító adatok: alkalmazott neve, születési hely és idő, anyja neve,  

 alkalmazásra vonatkozó adatok: jogviszony kezdőnapja, jogviszony jellege (határozatlan, vagy 

határozott), betöltött pozíció pontos megnevezése,  

 hatályra vonatkozó adatok: keltezés és aláírások, 

 végzettség igazolása: bizonyítvány egésze. 

 

7.4.  A kérelmező köteles az MKSZ adatkezelési tájékoztatását a személyi követelmények igazolásában 

érintett alkalmazottja részére átadni. 

 

8. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

8.1  Jelen szabályzat 2021. március 30-án lép hatályba, a szabályzat 2.8. pontja, 3.2. pontja, 4.11. 

pontja, 4.13. – 4.22. pontjai és 6. fejezete kivételével, mely részek hatályba lépésének időpontja 

2022. május 1. 
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8.2 A 2022. május 1-én  hatályba lépő rendelkezések hatályba lépéséig az MKSZ valamennyi kérelmező 

sportszervezet részére kiadja az MKSZ Klublicenc-t, függetlenül attól, hogy a Kérelmező a 

klublicenc kritériumoknak teljes mértékben megfelel-e. Amennyiben a kérelmező a klublicenc 

kritériumoknak teljes mértékben nem felel meg, az MKSZ az MKSZ Klublicenc kiadásával 

egyidejűleg írásban felhívja a kérelmező figyelmét erre a tényre, megjelölve azt is, hogy kérelmező 

mely klublicenc kritériumnak nem felel meg teljes mértékben.  

 

8.3 A 2022. május 1-én  hatályba lépő rendelkezések hatályba lépéséig az MKSZ abban az esetben sem 

vonja vissza az MKSZ Klublicenct, ha az MKSZ Klublicencbirtokos az MKSZ Klublicenc érvényességi 

ideje alatt bármely klublicenc kritériumnak bármely időpontban akár csak részben nem felel meg, 

Amennyiben a klublicenc kritériumoknak való teljes megfelelősség hiányáról az MKSZ tudomást 

szerez, az MKSZ Klublicencbirtokost írásban felhívja a klublicenc kritériumoknak való teljes 

megfelelősség visszaállítására. 

 

8.4 Jelen szabályzatot a Magyar Kézilabda Szövetség Alapszabályának 97.§ (1) bekezdés g) pontján 

alapuló felhatalmazása alapján a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége 22./2021 (III.30.) számon 

hozott határozatával fogadta el.  

 

 

 

Dr. Kocsis Máté 

a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: 

 

A) ELJÁRÁSI IDŐREND 

 

MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelem 

előterjesztésének határideje 

 

2021. április 30. 

MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelem 

előterjesztése díjának fizetési határideje 

 

2021. május 08. 

MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelem 

mellékleteinek formai vizsgálata 

 

2021. május 11. 

MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelem 

mellékleteinek formai vizsgálatát követő 

első hiánypótlás határideje 

 

2021. május 18. 

MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelem és 

mellékletei tartalmi vizsgálata 

 

2021. június 12. 

MKSZ Klublicenc kiadása iránti kérelem 

mellékleteinek formai vizsgálatát követő 

második hiánypótlás határideje 

 

2021. június 19. 

Az elsőfokú határozat megküldésének 

határideje 

 

2021. június 25. 

Az elsőfokú határozattal szemben 

előterjesztett fellebbezés határideje 

 

2021. július 03. 

Az elsőfokú határozattal szemben 

előterjesztett fellebbezés díja 

megfizetésének határideje 

 

2021. július 08. 

A másodfokú határozat megküldésének 

határideje 

 

2021. július 20. 
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B) IRATMINTÁK 

 

1.) 

 

HOZZÁJÁRULÁS ELLENŐRZÉSHEZ 

 

A ………………………………………………….. sportszervezet (székhelye: ***; adószáma: ***; cégjegyzék-száma 

vagy nyilvántartási száma: ***; képviseletére jogosult személy neve: ***; képviseletére jogosult 

személy tisztsége: ***; továbbiakban: „Sportszervezet”) képviseletében alulírott 

…………………………………………………..  (születési helye is ideje: ***; anyja neve: ***; lakóhelye: ***) jelen 

okirat aláírásával az MKSZ Klublicenc Sportszervezet részére történő kiadása esetére hozzájárulok 

ahhoz, hogy az MKSZ Klublicenc érvényességi ideje alatt az MKSZ Klublicenc Szabályzat rendelkezései 

szerint az MKSZ bármely időpontban ellenőrizze, a Sportszervezet az MKSZ klublicenc kritériumoknak 

teljes mértékben megfelel-e. Tudomásul veszem, hogy ezen ellenőrzés keretében az MKSZ helyszíni 

ellenőrzést tarthat, és határidő tűzésével okiratok becsatolására, illetve nyilatkozatok megtételére 

hívhatja fel a Sportszervezetet. Kötelezettséget vállalok, hogy az MKSZ részéről eljáró, ellenőrzést 

végző személlyel vagy személyekkel a Sportszervezet együttműködik, számukra a Sportszervezethez 

való belépést lehetővé teszi, a kért nyilatkozatokat megteszi, a kért okiratokat becsatolja, a kért 

iratokba – ha jogszabály ezt nem tiltja – betekintés enged. 

 

Keltezés helye és ideje: ………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Sportszervezet képv. 

 

 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az okirat aláírója jelen nyilatkozatot együttes jelenlétünkben, előttünk 

írta alá: 

 
1. tanú 2. tanú 

neve: neve: 

 

lakóhelye: lakóhelye: 

 

aláírása: aláírása: 
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2)  

 

NYILATKOZAT MKSZ SZABÁLYZATOK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

A ………………………………………………….. sportszervezet (székhelye: ***; adószáma: ***; cégjegyzék-száma 

vagy nyilvántartási száma: ***; képviseletére jogosult személy neve: ***; képviseletére jogosult 

személy tisztsége: ***; továbbiakban: „Sportszervezet”) képviseletében alulírott 

…………………………………………………..  (születési helye is ideje: ***; anyja neve: ***; lakóhelye: ***) jelen 

okirat aláírásával kijelentem, hogy a Sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség Alapszabályát és 

valamennyi hatályos szabályzatát – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Magyar Kézilabda 

Szövetség Klublicenc Szabályzatát – magára nézve kötelezően elfogadja. 

 

Keltezés helye és ideje: ………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Sportszervezet képv. 

 

 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az okirat aláírója jelen nyilatkozatot együttes jelenlétünkben, előttünk 

írta alá: 

 
1. tanú 2. tanú 

neve: neve: 

 

lakóhelye: lakóhelye: 

 

aláírása: aláírása: 
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3)  

 

TELJESSÉGI, HELYESSÉGI ÉS AZONOSSÁGI NYILATKOZAT  

 

A ………………………………………………….. sportszervezet (székhelye: ***; adószáma: ***; cégjegyzék-száma 

vagy nyilvántartási száma: ***; képviseletére jogosult személy neve: ***; képviseletére jogosult 

személy tisztsége: ***; továbbiakban: „Sportszervezet”) képviseletében alulírott 

…………………………………………………..  (születési helye is ideje: ***; anyja neve: ***; lakóhelye: ***) jelen 

okirat aláírásával kijelentem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség előtt a Sportszervezet kérelmére 

MKSZ Klublicenc kiadása iránti indult eljárásban a Sportszervezet által elektronikus úton benyújtott 

valamennyi okirat: 

1. teljeskörűen, és a Sportszervezet szándékainak megfelelően tartalmazza a Sportszervezet által 

az MKSZ Klublicenc eljárásban megtenni kívánt nyilatkozatokat, közölni kívánt adatokat;  

2. helyesen, valós adatokkal, a Sportszervezet ismereteinek megfelelő tartalommal került 

benyújtásra; 

3.  az eredeti okirattal tartalmában megegyező, az eredeti okirat elektronikus okirattá alakítása 

során a Sportszervezet az okirat tartalmát nem módosította. 

 

Keltezés helye és ideje: ………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Sportszervezet képv. 

 

 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az okirat aláírója jelen nyilatkozatot együttes jelenlétünkben, előttünk 

írta alá: 

 
1. tanú 2. tanú 

neve: neve: 

 

lakóhelye: lakóhelye: 

 

aláírása: aláírása: 
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4) 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 

 

A ………………………………………………….. sportszervezet (székhelye: ***; adószáma: ***; cégjegyzék-száma 

vagy nyilvántartási száma: ***; képviseletére jogosult személy neve: ***; képviseletére jogosult 

személy tisztsége: ***; továbbiakban: „Sportszervezet”) képviseletében alulírott 

…………………………………………………..  (születési helye is ideje: ***; anyja neve: ***; lakóhelye: ***) jelen 

okirat aláírásával az MKSZ Klublicenc Sportszervezet részére történő kiadása esetére kötelezettséget 

vállalok, hogy ha MKSZ Klublicenc érvényességi ideje alatt a Sportszervezet bármely klublicenc 

kritériumnak bármely időpontban akár csak részben nem felel meg, a változás tényét a változás 

bekövetkezésétől számított 5 (öt) napon belül az MKSZ részére bejelentem. Tudomásul veszem, hogy 

a bejelentést az elektronikus felületen kell megtenni és a határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem 

benyújtásának helye nincs. 

 

Keltezés helye és ideje: ………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Sportszervezet képv. 

 

 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az okirat aláírója jelen nyilatkozatot együttes jelenlétünkben, előttünk 

írta alá: 

 
1. tanú 2. tanú 

neve: neve: 

 

lakóhelye: lakóhelye: 

 

aláírása: aláírása: 
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5) 

HIVATÁSOS SPORTOLÓI NYILATKOZAT LEJÁRT KÖVETELÉSEK KAPCSÁN4 

 

 

Alulírott mint a ........................................... (székhely: .............................., Cg/nyilvántartási 

szám.............................., adószám: ..................................) hivatásos sportolója büntető jogi 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a licenc eljárás alá vont bajnoki évet közvetlenül megelőző 

március 31-én, fent meghatározott sportszervezettel szembeni nem állnak fenn olyan 

munkaviszonyból vagy megbízási jogviszonyból származó lejárt követelésem, melyek az előző év 

december 31-e előtt keletkeztek. 

 

 
Hivatásos sportoló  Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Keltezés helye és ideje: ………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Sportszervezet képv. 

                                                             
4 Amennyiben jogvita áll fent a felek között és emiatt nem nem írja alá a hivatásos játékos a nyilatkozatot, úgy a 
jogvita fentállását okirattal (pl. keresetlevél benyújtásának igazolása) szükséges igazolni. 
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6) 

 

NYILATKOZAT LEJÁRT TARTOZÁSOK KAPCSÁN5 

 

 

A ………………………………………………….. sportszervezet (székhelye: ***; adószáma: ***; cégjegyzék-száma 

vagy nyilvántartási száma: ***; képviseletére jogosult személy neve: ***; képviseletére jogosult 

személy tisztsége: ***; továbbiakban: „Sportszervezet”) képviseletében alulírott 

…………………………………………………..  (születési helye is ideje: ***; anyja neve: ***; lakóhelye: ***) 

képviseletére jogosult büntető jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a licenc eljárás alá vont 

bajnoki évet közvetlenül megelőző március 31-én nem állnak fenn olyan szerződéses vagy egyéb jogi 

kötelezettségből származó szállítókkal és munkavállalókkal szembeni lejárt tartozásai, melyek az előző 

év december 31-e előtt keletkeztek. 

 
 

Keltezés helye és ideje: ………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………….. 

Sportszervezet képv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Amennyiben jogvita áll fent a felek között (szállítok, munkavállalók) a tartozás fentállása, fent nem állása okán, 
úgy a jogvita fentállását okirattal (pl. keresetlevél benyújtásának igazolása) szükséges igazolni. 
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7) 

 

MKSZ LICENC INFORMATIKAI ALKALMASSÁGI FELTÉTELEINEK IGAZOLÁSA 

Alkalmassági feltétel Aláíró  neve Aláírás 

3. Aláírásommal igazolom, hogy a 
versenyre jóváhagyott 
létesítményben maradéktalanul 
rendelkezem a digitális 
jegyzőkönyv elkészítésére 
alkalmas eszközökkel. Ezen 
eszközök legalább az alábbiak: 1 
db számítógép internet 
kapcsolattal, 1db jegyzőkönyv 
nyomtatására alkalmas nyomtató. 

  

4. Tudósítók és média számára wifi 
biztosítása. 

Aláírásommal igazolom, hogy a 

versenyre jóváhagyott 

létesítményben a fotóriporterek 

pálya körüli munkaterületeit 

szeparált Wifi lefedettséggel 

elláttam.  

  

 


