A Magyar Birkózó Szövetség

Szabályzata
a birkózó sportrendezvények biztonságáról és a birkózó sporttevékenység folytatása során a
biztonsági előírások betartásáról
A Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban: MBSZ) Elnöksége az Alapszabály 12.§ (2) bekezdés
d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Sporttörvény) 23. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettség alapján a birkózó
sportrendezvények biztonsága és a birkózó sporttevékenység folytatása során a biztonsági előírások
betartása érdekében az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) fogadja el:
1.§
(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az MBSZ tagszervezeteire, az MBSZ által kiadott érvényes
versenyzési engedéllyel rendelkező sportolókra, az MBSZ vagy tagszervezetei által meghirdetett
verseny és meghirdetett edzés valamennyi résztvevőjére, a sportolókra és a sportszakemberekre,
tisztségviselőkre, hivatalos személyekre, az MBSZ versenynaptárában szereplő sportrendezvényekre.
2.§
(1) A birkózó sportág rendezvényei általánosságban nem tartoznak a sportrendezvények
biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatálya
alá.
(2) Az MBSZ által szervezett hazai rendezésű nemzetközi versenyek és indokolt esetben hazai
kiemelt jelentőségű sportrendezvények esetén az MBSZ főtitkára a szervező bizottság vezetőivel
történő konzultáció alapján dönthet arról, hogy az adott sportrendezvény szervezés és lebonyolítása
során az MBSZ alkalmazza a Kormányrendelet előírásait.
(3) Hazai rendezésű nemzetközi verseny az MBSZ köteles a sportrendezvény helye szerint illetékes
rendőrkapitányságnál egyeztetést kezdeményezni az adott sportrendezvény biztonsági kockázatának
megállapítása céljából. Amennyiben az egyeztetés alapján indokolt, az MBSZ köteles a
sportrendezvény biztosítására a Kormányrendelet alapján a rendőrkapitánysággal szerződést kötni és
az egyeztetés alapján ajánlott biztonsági szolgálatot és biztonsági terv készítését megrendelni. Ezen
versenyek esetében az MBSZ köteles a nézőket a nézői részvétel feltételeiről a helyszín bejáratainál
elhelyezett táblákon tájékoztatni.
(4) Az MBSZ az illetékes rendőrkapitányság ajánlásának betartásával törekszik arra, hogy a (3)
bekezdésben meghatározott sportrendezvények esetében is a rend betartásához a kötelező
szakemberek igénybevétele mellett önkénteseket foglalkoztasson.
(5) Amennyiben a (3) bekezdés alapján a sportrendezvényre biztonsági tervet kell készíteni, a
biztonsági tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a sportrendezvény megnevezését, helyét, időpontját és időtartamát, a rendező szerv, rendező
megnevezését, képviselőinek nevét és címét, továbbá a rendezvény helyszínének leírását és
vázlatrajzát;
b) belépőjegyes sportrendezvény esetén a jegyértékesítés módját, a kiadható belépőjegyek
szektoronkénti számát, a jegyek vásárlásához (elosztásához) kapcsolódó esetleges korlátozásokat;
c) a sportrendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét;
d) a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a sportrendezvény helyszínén történő
elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó előírásokat;

e) a sportrendezvényre be nem vihető tárgyak körét, a tárgyak őrzésének helyét és az őrzés
módját, azokat a magatartásokat, amelyek tanúsítója a sportrendezvényről eltávolítható, vagy akinek
a belépése megtagadható;
f) a sportrendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó korlátozások, továbbá
a sportrendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok nyilvánosságra hozatalának módját;
g) a rendezésben közreműködők nevét, létszámát, tevékenységük szabályait, a
sportrendezvény biztonsága érdekében a rendező szerv, rendező által alkalmazni kívánt technikaivédelmi berendezéseket, azok alkalmazási módjának leírását;
h) a sportrendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére
vonatkozó írásbeli kiürítési, menekítési tervét, figyelemmel a fogyatékos személyek menekítésének
biztosítására;
i) a rendezvény környezetében található közlekedési csomópontok vázlatrajzát;
j) a rendezésben közreműködők elhelyezésének és alkalmazásának tervét a sportrendezvény
idejére, valamint a sportrendezvényt megelőző és az azt követő időtartamra vonatkozóan;
k) a sportrendezvény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására vonatkozó
sportszakmai eljárásokat;
l) a média-akkreditáció módját és működési területük pontos meghatározását;
m) a jelen szabályzatnak való megfelelésre vonatkozó adatokat,
n) mellékletként a sportrendezvény helyszínére vonatkozó hatósági engedélyek másolatát.
3.§
(1) A birkózó sportágban kizárólag a 3. §-ban meghatározott jogszabályok és szabályzatok, és jelen
szabályzat rendelkezéseinek betartásával lehet sportrendezvényt szervezni és sporttevékenységet
folytatni. Verseny rendezése esetén a rendezőnek érvényes hatósági engedélyekkel kell rendelkeznie.
(2) Az MBSZ az éves versenynaptárában szereplő, az MBSZ által rendezett hazai kiemelt nemzetközi
sportrendezvényekre (EB, VB, VK, GP) évente felelősségbiztosítást köt.
Jelen Szabályzatot az MBSZ Elnöksége XX/2017. (xx.xx.) határozatával elfogadta és 2017.
augusztus xx. napján hatályba léptette.
Németh Szilárd elnök

