
 
A Magyar Birkózó Szövetség fegyelmi szabályzata az alábbi rendelkezésekkel egészül ki (I.): 
 

I. 
 
Az MBSZ versenyrendszerébe illeszkedő, szervezésében, lebonyolításában, vagy részvételével megtartott 
sportrendezvényen, (a továbbiakban: Sportrendezvény) illetőleg a MBSZ egyes testületi szerveinek (ideértve 
különösen az elnökség, az intézőbizottság, ideiglenes vagy állandó sportbizottságok stb. üléseit) ülésén az 
azon résztvevő sportolóknak, sportszakembereknek, a választott tisztségviselőknek példamutató, a magyar 
sport írott és íratlan etikai normái szerinti sportszerű magatartást kell tanúsítaniuk. 
 
A sportrendezvények szervezői kötelesek az általuk szervezett sportrendezvényen a rendet és az elvárható 
fegyelmet megteremteni és fenntartani, a rendező sportszervezet rendezés hiányosságaiért vagy az abból 
adódó rendbontás következményeiért a Sportszervezet fegyelmi eljárás hatálya alá vonható. 
 
A sportszervezethez köthető személyek (ideértve különösen a szurkolótábor tagjait, a jelenlévő sportolók 
hozzátartozóit) a sportszerűtlen, a közösségi normákat sértő magatartásáért, amennyiben személyük 
azonosítható, a sportszervezet fegyelmi felelősséggel tartozik. 
 
Választott tisztségviselő sportszerűtlen a közösségi normákat sértő magatartásáért sportfegyelmi eljárás 
hatálya alá vonható és vele szemben a büntetés kiszabására kerülhet sor. 
 

II. 
 
Sportrendezvényen testületi szerv ülésén tiltott és fegyelmi eljárás keretében szankcionálható a 
játékvezetőkkel a rendezvény lebonyolítóival, a részt vevő sportolókkal és sportszakemberekkel, illetőleg az 
ellenfél szurkolótáborával, a testületi szerve ülésén részt vevő személyekkel szembeni, illetőleg a közösség 
normáit sértő alalábbi magatartás: 
 
- Fenyegetés. 
- Kirívóan trágár kifejezés (rigmus) használata. 
- Dolog vagy személy elleni erőszakos magatartás. 
- Tiltott területre történő belépés. 
- Tárgy tiltott területre történő bedobása. 
- Olyan akusztikai eszköz használata, amely a bíráskodást megtéveszti, vagy másokat súlyosan zavar. 
-Minden olyan a fentiekben nem részletezett magatartás, amely a közvélekedés szerint sportszerűséget vagy 
a kulturált magatartás normáit súlyosan sérti. 
 
A felsorolt eseteben a fegyelmi felsőségre vonatkozó normák szerinti büntetés szabható ki azzal, hogy az 
ilyen magatartás 300 000 Ft-ig terjedő, ismételt esetben 600 000 Ft-ig terjedő pénzbüntetéssel sújtható. 
 
Az a sportszervezet, sportszakember, és sportoló, amely a saját internetes oldalán vagy közösségi oldalán a 
birkózó sport nemzetközi szervezetéről, az MBSZ-ről, az MBSZ tisztségviselőiről, alkalmazottairól, más 
sportszervezetről, sportszakemberekről és sportolóról, sportrendezvény résztvevőiről, rendezőiről, a 
választott testület tagjairól személyüket, becsületüket, a bírálat józan és tisztességes normáit megszegő, a 
közvélekedés szerint súlyosan sértő módon nyilatkozik, róluk valós vagy manipulált képet, ábrát tesz közzé 
vagy azt továbbít, terjeszt, vagy egyébként őket kiemelkedően negatív színben tünteti fel, felfegyelmi eljárás 
hatálya alá vonható. 


