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A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) Elnöksége – az MBSZ Alapszabályának (a 

továbbiakban: Alapszabály) III/9. § 2./b) és d) pontja szerinti hatáskörében eljárva – a 

koronavírus világjárvány és a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktus sportot is érintő 

hatásának enyhítése, valamint a hasonló tárgyú szabályzatok egységesítése érdekében az alábbi 

szabályzatot alkotja:   

 

A 

MAGYAR BIRKÓZÓK SZÖVETSÉGE 

TAGSÁGI SZABÁLYZATA 
 

1. A tagfelvételi eljárás 
 

1.1. Tagfelvételi kérelem bármikor – a kérelem elutasítása esetén újból is – benyújtható. 

Nem nyújtható be újabb tagfelvételi kérelem addig, amíg az előző tagfelvételi kérelem 

elbírálása folyamatban van. A tagfelvételi kérelem annak jogerős elbírálásáig bármikor 

visszavonható. 

1.2. Tagfelvételi kérelem tárgyában az Elnökség – az Alapszabály II//5. § 4./ pontja szerinti 

hatáskörében eljárva – előzetes (formai) és érdemi vizsgálatból (1.3-1.4. pont) álló 

eljárásban dönt.  

1.3. A tagfelvételi kérelmet az Elnökség először abból a szempontból vizsgálja meg 

(előzetes vizsgálat), hogy 

1.3.1. a kérelmet sportszervezet terjesztette-e elő; 

1.3.2. a kérelmet a sportszervezet képviseletére jogosult személy írta-e alá; 

1.3.3. a kérelemben vagy annak mellékletében a kérelmező nyilatkozott-e arról, hogy 

az MBSZ Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja; 

1.3.4. a kérelemben vagy annak mellékletében a kérelmező nyilatkozott-e arról, hogy 

az Alapszabály II/5. § 1./ pontja szerinti, az MBSZ versenynaptárában szereplő 

versenyen részt vevő sportszervezet vagy ennek hiányában az MBSZ 

versenyrendszerében részt kíván venni; 

1.3.5. a kérelemhez – a 1.3.1-1.3.2. pontban foglaltak igazolására – benyújtásra 

került-e a kérelmező harminc (30) napnál nem régebbi civil nyilvántartási vagy 

cégkivonata; 

1.3.6. a kérelem vagy annak melléklete tartalmazza-e a kérelmező adószámát, 

elérhetőségeit és a kapcsolattartó személyt.    

1.4. Ha az 1.3.4. pont szerinti nyilatkozata szerint a kérelmező az Alapszabály II/5. § 1./ 

pontja szerinti sportszervezet, akkor az Elnökség az előzetes vizsgálattal együtt 

ellenőrzi, hogy a kérelmező az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyen részt 

vesz-e (érdemi vizsgálat). Az érdemi vizsgálat során az Alapszabály II/5. § 1./ pontja 

szerinti, az MBSZ versenynaptárában szereplő versenyen részt vevő sportszervezetnek 

azt a sportszervezetet kell tekinteni, amely megfelel az alábbi együttes feltételeknek:  

1.4.1. legalább tíz (10) – versenyengedéllyel rendelkező – igazolt sportolója van, akik 

legalább két (2) évig és évente legalább négy (4), az MBSZ vagy annak 

valamely szervezeti egysége vagy tagszervezete által szervezettet versenyen 

vesznek részt, feltéve, hogy e négy (4) versenyből legalább kettő (2) az MBSZ 

hivatalos versenynaptárban szerepel; 

1.4.2. igazolja, hogy (i) rendelkezik a sportágnak megfelelő helyiséggel és 

szőnyeggel, (ii) az edzéseket szakképesített edző vezeti és (iii) rendelkezik az 

MBSZ legalább egy állandó tagjának ajánlásával.  
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Az 1.4.1-1.4.2. pont szerinti feltételeknek megfelelő kérelmező tagként való felvétele az 

MBSZ-be nem tagadható meg. 

  

1.5. Ha az előzetes vizsgálat alapján a tagfelvételi kérelem nem felel meg az 1.3.1-1.3.6. 

pont szerinti feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az 

Elnökség – a hiányok jellegétől és mennyiségétől függően– legalább tizenöt (15) és 

legfeljebb harminc (30) napos határidő tűzésével, a hiányok megjelölése mellett 

hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Az Elnökség ezzel egyidejűleg figyelmezteti a 

kérelmezőt, hogy ha a hiányokat nem pótolja vagy kérelmét újból hiányosan adja be, 

az Elnökség azt el fogja utasítani. Ha a kérelmező a hiányokat a kitűzött határidő alatt 

pótolja, tagfelvételi kérelmét úgy kell tekinteni, mintha azt a kérelmező már eredetileg 

is helyesen adta volna be. Ha a kérelmező a tagfelvételi kérelmét – a hiánypótlási 

felhívás ellenére – újból hiányosan adja be, vagy a hiányokat a kitűzött határidő alatt 

nem pótolja, az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja. 

 

1.6. Ha az előzetes vizsgálat alapján a tagfelvételi kérelem megfelel az 1.3.1-1.3.6. pont 

szerinti feltételeknek és – a kérelmező 1.3.4. pont szerinti nyilatkozatától függően – 

további (érdemi) vizsgálat nem szükséges, vagy az érdemi vizsgálat eredménye alapján 

a kérelmező nem minősül az Alapszabály II/5. § 1./ pontja szerinti sportszervezetnek, 

az Elnökség a tagfelvételi kérelem benyújtását követő első soron következő ülésén 

ideiglenes engedélyt (licenciát) ad a kérelmezőnek.  

 

1.7. Az ideiglenes engedély nem minősül tagfelvételnek, az a kérelmezőt arra jogosítja, 

hogy az MBSZ versenyrendszerében részt vegyen. Az ideiglenes engedély az annak 

kiadásától számított két (2) teljes naptári év leteltét követő első soron következő 

elnökségi ülés időpontjáig érvényes. 

 

1.8. Az ideiglenes engedély jogosultja legkésőbb az ideiglenes engedélye érvényességének 

lejártáig kérheti a tagként történő felvételét; kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy 

az Alapszabály II/5. § 1./ pontja szerinti, az MBSZ versenynaptárában szereplő 

versenyen részt vevő sportszervezet. Ebben az esetben az Elnökség eljárására az 1.4. 

pontot kell alkalmazni.  

 

1.9. Az ideiglenes engedély jogosultja – az 1.8. pont szerinti kérelem helyett – legkésőbb 

az ideiglenes engedélye érvényességének lejártáig kérheti az ideiglenes engedélye 

érvényességének meghosszabbítását. A meghosszabbított ideiglenes engedélyre és 

annak érvényességére az 1.7. pontban foglaltak irányadók.  

 

1.10. Ha az ideiglenes engedély jogosultja legkésőbb az ideiglenes engedélye 

érvényességének lejártáig az 1.8. vagy 1.9. pont szerinti kérelmet nem terjeszt elő, az 

ideiglenes engedélye érvényességének lejártát követő naptól kezdődően az MBSZ 

versenyrendszerében nem vehet részt.  

 

1.11. Az Elnökség tagfelvételi kérelemnek helyt adó határozatával szemben jogorvoslatnak 

nincs helye. Az Elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító határozata (ideértve az 

ideiglenes engedély kiadását vagy érvényessége meghosszabbítását elutasító 

határozatát is) elleni jogorvoslatra az Alapszabály II/5. § 4./ pontjában foglaltak 

irányadók azzal, hogy 

1.11.1. a jogorvoslati (fellebbezési) határidő tizenöt (15) nap; 
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1.11.2. az MBSZ főtitkára köteles a jogorvoslati kérelmet (fellebbezést) a soron 

következő Közgyűlés elé terjeszteni; 

1.11.3. a jogorvoslati kérelem (fellebbezés) tárgyában hozott közgyűlési határozattal 

szemben további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

1.12. Ha a tag tagsági jogviszonya bármilyen okból megszűnik, de sporttevékenységét egy 

másik sportszervezet változatlan helyen, módon és személyi összetétellel 

(sportolókkal) folytatja, az Elnökség méltányossági alapon dönthet a tagsági 

jogviszony folytonosságáról.  

2. A tagsági jogviszony szünetelése 
 

2.1. Ha a tagsági jogviszonyt az Elnökség – az Alapszabály II/5. § 5./b) pontja szerinti 

jogával élve – felmondja, a felmondási időn (harminc nap) belül a tag kérheti tagsági 

jogainak szüneteltetését. Tagsági jogai szüneteltetését kérheti az a tag is, aki a 

koronavírus világjárvány miatt vagy más elháríthatatlan (vis maior) okból az 1.1. pont 

szerinti feltételeknek átmenetileg nem tud megfelelni, de emiatt az Elnökség a 

felmondási jogát még nem gyakorolta.  

 

2.2. A tagsági jogok szüneteltetésének időtartama a kérelemnek helyt adó határozat taggal 

való közlésétől számított két (2) évet nem haladhatja meg. A szünetelő tag nem 

gyakorolhatja a tagságból vagy az MBSZ tagnyilvántartásába vételből eredő jogokat 

(pl. szavazati jog, sportszövetségi támogatásokra való jog stb.), és – a tagdíj fizetése, 

valamint az adatváltozás bejelentése kivételével – nem terhelik az abból fakadó 

kötelezettségek. 

 

2.3. A szünetelő tag legkésőbb a szünetelés időtartamának lejártáig kérheti – az 1.1. pont 

szerinti feltételeknek való újbóli megfelelősége igazolása mellett – tagsági 

jogviszonyának helyreállítását. Ha a szünetelő tag eddig az időpontig nem kéri tagsági 

jogviszonyának helyreállítását, akkor a szünetelés lejártakor az Alapszabály II/5. § 

5./b) pontja alapján 

• a tagsági jogviszony megszűnik, ha a szünetelést felmondás előzte meg; 

• az Elnökség felmondási joga megnyílik, ha a szünetelést felmondás nem előzte 

meg.    

 

2.4. A tagsági jogviszony szüneteltetése és helyreállítása iránti kérelem benyújtására, 

elbírálására és az Elnökség döntése elleni jogorvoslatra az Alapszabály II/5. § 4./ és az 

e Szabályzat 1.11. pontjában foglaltak irányadók. 

 

3. Eljárás a tagsági jogviszony megszűnése esetén 
 

3.1. Ha a tagsági jogviszony az Alapszabály II/5. § 5./b) pont negyedik bekezdése szerinti 

okból („a tag jogutód nélküli megszűnésével, illetve a sportágban működő 

szakosztályának megszüntetésével vagy más jogi személy részére történő átadásával”) 

szűnik meg, az Elnökség határozatban állapítja meg a tagsági jogviszony megszűnését, 

és határozatát megküldi az érintett tag MBSZ tagnyilvántartásában szereplő nevére és 

címére. Az érintett tag az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül 

kérheti a határozat visszavonását, feltéve, hogy kérelmével egyidejűleg igazolja, hogy 

az Alapszabály II/5. § 5./b) pont negyedik bekezdése szerinti megszűnési ok nem áll 
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fenn. A kérelem benyújtására, elbírálására és az Elnökség döntése elleni jogorvoslatra 

az Alapszabály II/5. § 4./ és az e Szabályzat 1.11. pontjában foglaltak irányadók. 

 

3.2. A tagsági jogviszony bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a tag elszámolási 

kötelezettségét a részére nyújtott állami és/vagy MBSZ-támogatásokkal, illetve azok 

felhasználásával. 

 

3.3. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tag a tagsági jogviszonya megszűnését 

követő tizenöt (15) napon belül köteles minden esetleges, az MBSZ-szel fennálló 

tartozását – esedékességtől függetlenül – kiegyenlíteni. 

 

 

4. Átmeneti és záró rendelkezések 
 

4.1. E Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Tagfelvételi Szabályzat és a tagi 

jogviszony megszűnésének egyes eseteiről szóló Szabályzat hatályát veszti. 

 

4.2. Az e Szabályzat hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben a 4.1. pont szerinti 

Szabályzatokat kell alkalmazni. 

 

4.3. A szabályzat 2022. szeptember 18-án az Elnökség 30./2022.(11.18.) számú 

határozatával elfogadásra került és hatályba lépett. 

 

 

5. Mellékletek: 

1. számú melléklet – Tagfelvételi kérelem - nyilatkozat 

 

 

 

 

Németh Szilárd 

elnök 

Magyar Birkózók Szövetsége 
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1. számú melléklet 

TAGFELVÉTELI KÉRELEM – NYILATKOZAT 
 

Magyar Birkózók Szövetsége 

Elnökség részére  

 

Tisztelt Elnökség! 
 

Alulírott  ............................................................ , a  ......................................................................  

Sportegyesület elnöke, kérjük sportegyesületünk felvételét a Magyar Birkózók Szövetsége 

tagjai sorába. A Szövetség Alapszabályát, egyéb szabályzatait és a Szövetség szerveinek 

határozatait a Sportegyesület magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

A Sportegyesület adatai: 

 

Neve:  ........................................................................................................................  

Székhelye:  ................................................................................................................  

Bírósági nyilvántartási száma:  .................................................................................  

Adószáma: .................................................................................................................  

Elnöke: ......................................................................................................................  

Szakosztályvezetője: .................................................................................................  

Edzője: .......................................................................................................................  

 

Elérhetőségek:  

 

 Tel./fax  .................................................................  

 Email cím  .................................................................  

 Levelezési cím  .................................................................  

 

Edzés időpontok: ...........................................................................  

 

Edzés helyszín: ..............................................................................  

 

Dátum:  .......................................................................  

 

 

 

  .......................................................   ........................................................  

 Elnök P.H. Szakosztályvezető 
 
Új tagfelvételhez szükséges dokumentumok: 

Felvételi kérelem, és nyilatkozat elérhetőséggel (fenti adatlap) 

Bírósági bejegyzés másolata 

Alakulási jegyzőkönyv másolata 

Alapszabály másolata 

Edzői végzettség igazolása (oklevél) 

 


