A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG
TAGFELVÉTELI 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 1 fő versenyengedéllyel rendelkező igazolt sportolója van, és egy
naptári éven belül legalább 1 olyan versenyen részt vesz, amelyet a Szövetség, vagy valamely
szervezeti egysége, vagy tagszervezete rendez. Nem tagadható meg annak a sportágban
tevékenykedő sportszervezetnek, vagy sportiskolának a felvétele, amely a Szövetség
Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja.
3) A Szövetség Alapszabályának értelmében a tagfelvételi kérelem elbírálása I. fokon a Szövetség
Elnökségének hatáskörébe tartozik. A tagfelvételi kérelmet elutasító elnökségi határozattal
szemben jogorvoslattal lehet élni, mely esetben II. fokon a Szövetség Közgyűlése jár el.
4) A tagfelvételi kérelmet a Szövetség Elnökségéhez kell előterjeszteni. A Szövetség Elnöksége a
tagfelvételi kérelmet elbírálja és első körben azt vizsgálja meg, hogy a kérelem az alábbi
feltételeknek megfelel-e:
a)

a kérelmet sportszervezet, azaz sportegyesület, sportvállalkozás, vagy sportiskola
terjesztette-e elő;
b) a tagfelvételi kérelem alakilag megfelelő-e, azt a sportszervezet képviseletére jogosult
személy írta-e alá;
c) a tagfelvételi kérelemhez a kérelmező mellékelte-e azon nyilatkozatát, melyben kijelenti,
hogy a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el;
d) a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a Szövetség versenyrendszerében részt vesz,
vagy részt kíván venni.
A 4/a-b. pontokban foglalt rendelkezések igazolásához a tagfelvételi kérelemhez 30 napnál nem
régebbi kivonatot, vagy cégkivonatot kell csatolni.
5) A tagfelvételi kérelem benyújtását követő első Elnökségi Ülésen az Elnökség „ideiglenes
licenciát” ad a kérelmező sportszervezetnek, amennyiben a kérelmező sportszervezet a 4/a-d.
alpontokban foglaltaknak megfelelt. A kérelemnek helyt adó határozattal szemben jogorvoslatnak
helye nincs.
6) Amennyiben a kérelmező a 4/a-d. alpontokban foglaltaknak nem felelt meg, úgy a Szövetség
Elnöksége legalább 15 és legfeljebb 30 napos határidő tűzésével a sportszervezetet a hiányok
pótlására szólítja fel. Amennyiben a kérelmező a hiányokat pótolja, úgy az Elnökség az 5) pont
szerint jár el. Ha a kérelmező a hiányokat nem, vagy nem megfelelően pótolja, úgy az Elnökség a
kérelmet elutasítja. Az elutasító határozattal szemben a kérelmező 15 napon fellebbezést nyújthat
be a Szövetség irodájába, a Szövetség Közgyűlésének címezve. A Szövetség igazgatója köteles a
fellebbezést a soron következő első Közgyűlés elé terjeszteni.
7) Tagfelvételi kérelem bármikor benyújtható, és a kérelem elutasítása esetén újból is benyújtható.
Nem nyújthat be azonban új tagfelvételi kérelmet a sportszervezet, ha korábbi tagfelvételi
kérelmének elbírálása folyamatban van. A sportszervezet tagfelvételi kérelmét annak jogerős
elbírálásáig bármikor visszavonhatja.
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8) Amennyiben a Szövetség Elnöksége az 5) pont szerint dönt, úgy ez a döntés nem minősül
tagfelvételnek. Az ideiglenes licencia arra jogosít, hogy a tagfelvételét kérelmező sportszervezet a
Szövetség versenyrendszerében részt vehet.
9) A Szövetség Elnöksége az ideiglenes licenciával rendelkező sportszervezetek esetében azt
vizsgálja meg, hogy a sportszervezet megfelel-e a sporttörvény 20. §. (2) bekezdésben foglalt
azon feltételének, miszerint a sportág versenyrendszerében részt vesz.
10) A Szövetség Elnöksége az ideiglenes licenciát határozott időre adja ki, mégpedig a kiadásától
számított 12 hónap leteltét követő azon Elnökségi Ülés időpontjáig, amely Elnökségi Ülés
közvetlenül megelőzi a Szövetség éves rendes Közgyűlését.
11) Az ideiglenes licencia alapján, az azzal rendelkező sportszervezet a 10) pontban meghatározott
Elnökségi Ülésre kérelmet köteles előterjeszteni, amelyben kérelmezi a tagfelvételét. Ehhez
igazolnia kell, hogy az ideiglenes licencia ideje alatt a sportág versenyrendszerében részt vett.
12) A sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetnek azt kell tekinteni, (2. pont szerint)
amely sportszervezet rendelkezik legalább 1 olyan sportolóval, akinek a részére a Szövetség
versenyengedélyt adott az ideiglenes licenciával érintett évre, továbbá azt is igazolnia kell, hogy a
11) pont szerinti kérelem előterjesztésének időpontjában is rendelkezik legalább 1 fő ilyen
sportolóval.
13) Amennyiben a kérelmező sportszervezet a 12) pont szerinti feltételeket igazolja, úgy az Elnökség
határozattal dönt a sportszervezet felvételéről. A határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
14) Amennyiben a sportszervezet a 12) pontban foglalt feltételek fennállását nem igazolja, úgy az
Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja. A határozattal szemben 15 napon belül van helye
fellebbezésnek, amellyel kapcsolatban a 6) pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
15) Amennyiben a sportszervezet a 12) pontban foglaltaknak nem felel meg, úgy kérheti az ideiglenes
licencia 10) pont szerinti időszakra történő meghosszabbítását.
16) A tagfelvételi kérelemmel kapcsolatos közgyűlési határozatokkal szemben további jogorvoslatnak
nincs helye.
17) A tagfelvételi kérelem tárgyában mind az Elnökség, mind pedig a Közgyűlés a jelenlévők
egyszerű többségének szavazatával dönt.
18) A szövetségi tagság a tagfelvételi kérelemnek helyt adó határozat meghozatalának napjával jön
létre és ezen időponttól gyakorolhatja a sportszervezet jogosultságait és köteles teljesíteni
kötelezettségeit.

Ezt a Szabályzatot a Szövetség Elnöksége 2011. április 18-án 16/2011. sz. határozatával elfogadta.
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