
Elsőfokú Licencadó Bizottság

Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága - jelen vannak Varjú Tamás (Elnök), Csere Bálint (Tag), Fülöp Attila (Tag),
Juhász László (Tag) - Budapesten, 2022.04.19 napján meghozta a következő, 33/2022 (04.19.) számú

H A T Á R O Z A T O T

Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága a PMFC-LABDARÚGÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. (székhely: 7634,
Pécs Stadion utca 2.), mint licenckérelmező Nemzeti Másodosztályú (NB II) licenckérelmét megvizsgálta, a
licenckérelmét elfogadja, és a Nemzeti Másodosztályú (NB II) licenckérelmezőnek a 2022/2023-es bajnoki évadra

M E G A D J A

J O G O R V O S L A T

Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottság döntése ellen fellebbezést a Klublicenc Menedzsernél lehet benyújtani, jelen
határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül, a hatályos Klublicenc Szabályzat 15.§ (8) pontjának megfelelően,
amit az MLSZ Fellebbviteli Licencadó Bizottsága fog elbírálni. Az Elsőfokú Licencadó Bizottság határozata elleni
fellebbezés halasztó hatályú.
A Szabályzat 15.§ (8) pontja szerint a fellebbezést a Klublicenc Menedzsernél, a Fellebbviteli Licencadó Bizottságának
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 Szabályzat 15.§ (6)
f, pontjában foglaltakat.

A Klublicenc Szabályzat 15.§ (6) e, pontja szerint a Fellebbviteli Licencadó Bizottság az Elsőfokú Licencadó Bizottság
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.

A Szabályzat 15.§ (6) f, pontja szerint 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 Bizottság elé, amely az első fokú eljárás időpontjában is rendelkezésre állt, de a
licencesnek/licenckérelmezőnek erről önhibáján kívül nem volt tudomása.

A Szabályzat 16. § (9-11) pontja szerint a fellebbezést benyújtó licences/licenckérelmező a fellebbezés benyújtásával
egyidejűleg fellebbezési díjat köteles fizetni a Díjfizetési rend szerint.

I N D O K L Á S

Licenckérelmező Nemzeti Másodosztályú (NB II) iránti kérelmet nyújtott be, a Klublicenc Szabályzat által előírt
határidőre és formában. Bizottság a benyújtott kérelmet és a mellékelt, valamint a hiánypótlás során benyújtott
dokumentumokat átvizsgálta, és az alábbi megállapításokat tette:

A benyújtott dokumentáció a kritériumoknak való megfelelés elbírálására alkalmas.

A licenckérelmező a benyújtott dokumentumok és a licencrendszer előírásai alapján a Klublicenc Szabályzatban
meghatározott kötelező kritériumoknak megfelel.

Fentiek alapján licenckérelmező minden kötelező ’A’ kritériumot teljesített.

Fentiekre tekintettel a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2022.04.19

Varjú Tamás
Elnök

Elsőfokú Licencadó Bizottság
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