
A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 
TAGTÖRLÉSI SZABÁLYZATA 

 

1. A Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

20. §-a szerinti országos sportági szakszövetség. 

 

2. A Szövetség tagja lehet minden olyan sportszervezet, vagy sportiskola, amely a birkózás 
sportág versenyrendszerében részt vesz. A sportszervezet, vagy sportiskola a 
versenyrendszerben részt vevőnek minősül, ha legalább 5 fő versenyengedéllyel rendelkező 
igazolt sportolója van, és egy naptári éven belül legalább egy olyan versenyen részt vesz, 
amelyet a Szövetség, vagy valamely szervezeti egysége, vagy tagszervezete rendez.  
 

3. A Szövetség a jogszerű működés biztosítása érdekében lényegesnek tartja, hogy a tagokról 
vezetett nyilvántartása minden esetben naprakész, transzparens és a vonatkozó 
jogszabályokkal és más előírásokkal összhangban álló legyen. Ezen alapelvek mentén a 
Szövetség ki kívánja szűrni azt, hogy a Szövetség tagnyilvántartásában olyan tag is 
szerepelhessen, amely a jelen Szabályzat 2) pontjában leirt követelményeknek nem felel 
meg, és ezért a tagként való működése jogellenes. 
 

4. A Szövetségi tagsági jogviszony az Alapszabály 6. § 5) pontja alapján kilépéssel, kizárással és 
törléssel szűnhet meg. 
 

5. A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni az Elnökséggel. A kilépési nyilatkozatot a tag 
bíróságon, vagy cégbíróságon bejegyzett képviselője teljes bizonyító erejű magánokiratban 
teheti meg. A tagsági jogviszony kilépéssel a kilépést célzó nyilatkozat Szövetség általi 
kézhezvételét követő napon szűnik meg. 
 

Kilépés esetén a Szövetség Elnöksége az előbbi bekezdésben rögzítettek szerint a tagsági 
jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül a kilépő tagot a nyilvántartásból törli. 
 
Ha a kilépési nyilatkozattal kapcsolatban kétségek merülnek fel, az Elnökség a kilépő tagot 
nyilatkozatának kiegészítésére, kijavítására, vagy új nyilatkozat pótlására, esetleg egyéb 
iratok csatolására szólíthatja fel. 
 
A kilépéssel kapcsolatos törlő határozatról a Szövetség Elnöksége írásban értesíti a kilépő 
tagot, a törléstől számított 15 napon belül. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül a törölt tag kérheti a törlés kijavítását, vagy hatályon kívül helyezését, ha igazolja, hogy 
kérelme nem a törlésre irányult, vagy a kilépés iránti nyilatkozatát nem az arra jogosult 
terjesztette elő. A kijavítás és a hatályon kívül helyezés iránti kérelem tárgyában a Szövetség 
Elnöksége dönt, az Elnökségi döntéssel szemben pedig a döntés kézbesítésétől számított 15 
napon belül a Szövetség Közgyűléséhez lehet fellebbezni, melyet a Szövetség Elnökségéhez 
kell benyújtani. A fellebbezés elbírálásáról a soron következő első Közgyűlés dönt. 
 

6. Amennyiben a Szövetség Elnöksége hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy valamely tag 
jogutód nélkül megszűnt, vagy a sportágban működő szakosztályát megszüntette, illetve más 
jogi személy részére átadta, úgy a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a 
sportszervezetet a tagnyilvántartásból törli. 
 
A törlő határozatot az Elnökség a törléstől számított 15 napon belül a törölt sportszervezet 
részére a tagnyilvántartásában szereplő székhelyre megküldi. A törölt tag az értesítés 



kézhezvételétől számított 15 napon belül a törlés visszavonását kérheti, amennyiben igazolja, 
hogy nem szűnt meg jogutód nélkül, illetve a birkózó szakosztálya létezik. A törlési határozat 
visszavonása iránti kérelem tárgyában a Szövetség Elnöksége dönt, az Elnökségi döntéssel 
szemben pedig a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül a Szövetség Közgyűléséhez 
lehet fellebbezni, melyet a Szövetség Elnökségéhez kell benyújtani. A fellebbezés 
elbírálásáról a soron következő első Közgyűlés dönt. 
 

7. Amennyiben a Szövetség Elnökségének vizsgálata alapján megállapítható, hogy valamely 
tagként működő sportszervezet legalább 1 naptári éven keresztül nem vesz részt a Szövetség 
versenyrendszerében, azaz ezen ideig nem teljesíti a 2) pontban meghatározott 
kritériumokat, úgy az Elnökség dönthet a tag törléséről. Az ilyen törlés esetén a 6) pontban 
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a törölt tag akkor kérheti a törlés 
visszavonását, ha igazolja, hogy a 2) pontban foglalt versenyzési kötelezettségének eleget 
tett. 
 

8. Amennyiben valamelyik tag kötelezettségeit szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból 
jelentős mértékben megsérti, illetve akinek tevékenysége a Szövetség céljának 
megvalósulását, működtetését, vagy egyéb jogos érdekét súlyosan sérti, vagy veszélyezteti, a 
Szövetség kizárhatja tagjai sorából. Kizárásra a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a 
sportfegyelmi eljárásról szóló 39/2004./III.12./ Korm. rendelet, illetve a Szövetség fegyelmi 
Szabályzata alapján, jogerős fegyelmi büntetésként kerülhet sor. 
 

 
Ezt a Szabályzatot a Szövetség Elnöksége 2014. április hó 29. napján fogadta el. 
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