
A 2018. április 20-án megtartott elnökségi ülés foglalkozott az MBSZ 
tagnyilvántartásának aktuális helyzetével. 
Az előterjesztésben javaslatot tettünk néhány tagegyesületünk tagsági jogviszonyának 
felmondására. Az elnökség határozatában úgy döntött, hogy ezen egyesületek felszólítást 
kapnak státusuk igazolására, illetve a módosított 
Tagtörlési Szabályzat szerint élhetnek annak lehetőségével, hogy az IB döntése alapján 
kérvényükre tagsági viszonyuk kellő indoklás alapján további egy évvel 
meghosszabbításra kerülhet. Ennek megfelelően az MBSZ tértivevényes levélben 
kiértesítette az érintett egyesületek birkózó szakosztályait és a feltételeknek 2017. évben 
meg nem felelt szakosztályoknak felmondta a tagsági jogviszonyát. A tértivevényes levelet 
mindenki átvette, közülük a lenti határozatban felsorolt egyesületek kérték a jogorvoslati 
határidőn belül a tagságuk 1 évre történő fenntartását (meghosszabbítását): 
 
IB06/2018. számú határozat: Farkas Tibor főtitkár előterjesztése alapján az Intéző 
Bizottság az alábbi határozatot hozta:  
Az alábbi klubok tagságát az Intéző Bizottság egy évre meghosszabbítja: 

• Csévharaszti SE: évekig átadták FTC-Csévharaszt kettős névhasználattal 
versenyzőiket az FTC-nek. 

• Delta SE (Sastin Marianna nevelő klubja): teremgondjaik idén megoldódni 
látszanak. 

• Esztergomi Spartacus: A 2017-es dorogi szétváláskor edzőik, versenyzőik 
nagyrésze eltávozott, az idei kvótát már tejesítették. 

• Körmendi KVB SE: az idei kvótát már tejesítették. 
• Miskolci BSE: 2017 elején az ÉKR Abaúj a legtöbb versenyzőjüket eligazolta. 
• Szolnoki MÁVSE: 2017 őszén sikeres toborzások után nagy létszámú gyermek 

csoportokkal újra kezdték a munkát. 
Szavazás:  6 igen 0 nem 0 tartózkodás 
 
Az alábbi két klub kérését, tagságának fenntartására az Intéző Bizottság nem támogatja: 

• Kiskun Farkasok SE: 2 éve csak 3 versenyzője van, abból egy indult (igaz ő az 
Akadémiában edz),  
a kis összegű KSF támogatással sem tudott élni, visszautalt belőle. 

• Köröstarcsai DSE: átláthatatlan, zavaros a helyzet, nincs edző, edzés, eligazoltak a 
versenyzők.  

Szavazás:  5 igen 1 nem 0 tartózkodás 
 
 
 
A többi klub a kitűzött határidőig nem reagált a tagsági jogviszony fenntartásának 
lehetőségére: 
Abaújszántói VSE, Aranyszarvas SE, Gádorosi BE, Halászi SE, Sárvári Kinizsi, 
Sátoraljaújhelyi ESE, Sóskút.  
Ezen szakosztálynál 30 nap lejártával a tagsági jogviszony felmondása megtörténik. 
 


