
A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 

 

SZABÁLYZATA 

 

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek, valamint a további sporttal 

összefüggő foglalkozások gyakorlása követelményének meghatározásáról 

 

 

1) A Magyar Birkózó Szövetségben, annak tag sportszervezeteiben és a birkózás utánpótlás-

nevelés fejlesztését végző alapítványokban (e szabályzatban a továbbiakban együtt: 

MBSZ)– figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (1) bekezdés g) és 77. § 

p) pontjára, valamint, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: képesítési rendelet) 4. §-ában és 5. § (6) bekezdésében foglaltakra – 

sportszakembernek minősül minden olyan természetes személy, aki az MBSZ-szel 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb polgári jogi jogviszonyban – 

ideértve a vállalkozási szerződés alapján kifejtett tevékenységet is –áll, és aki  

a) a képesítési rendelet mellékletében meghatározott, az MBSZ sporttevékenységével 

kapcsolatban közvetlenül feladatokat lát el az ott meghatározott képesítések 

birtokában, vagy  

b) az MBSZ sporttevékenységével kapcsolatban közvetetten (jellemzően az MBSZ, vagy 

a tag sportszervezet közvetlen sportfeladatait segítő funkcionális vagy gazdálkodási, 

üzemeltetési, karbantartási, vagy más, fizikai alkalmazottként történő feladatokat 

ellátó), az alkalmazás feltételei vonatkozásában az adott szakma szabályaira 

vonatkozó előírásoknak megfelelően feladatot lát el, vagy 

c) az MBSZ és/vagy a kontinentális, illetve nemzetközi Birkózó Szövetség által 

elfogadott szabályzatban meghatározott feladatot lát el, vagy 

d) az MBSZ nevében döntési, képviseleti joggal rendelkezik, továbbá aki az MBSZ-t a 

nyilvánosság (sajtó) előtt képviseli, vagy 

e) az MBSZ szervezeti egységének vezetője, képviselője. 

 

 

2) Sportszakember különösen, de nem kizárólag a képesítési rendelet mellékletében 

meghatározott képzettséggel/szakképzettséggel rendelkező vagy az olyan magánszemély, 

aki az MBSZ-ben funkcionális, adminisztratív szervezési és/vagy a birkózósportot 

legalább közvetett módon segítő egyéb feladatot lát el, így pl. az MBSZ vezető 

tisztségviselője (az elnök, az alelnök, a főtitkár, az ügyvezető, igazgató, a kurátor stb.), 

szakmai igazgatója, szakmai igazgató-helyettese, utánpótlás-igazgatója, az edző, a 

szakedző, az okleveles szakedző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a 

sportorvos, a gyúró (masszőr), a fizioterapeuta, a sportpszichológus, a csapatmenedzser, a 

szövetségi kapitány, a technikai vezető (igazgató), a biztonsági vezető, a sportmunkatárs, 

a sportoktató, a mérkőzésellenőr, a sportszervező (eseményszervező, versenyszervező, 

versenyigazgató), a sportirányító, a szakmai bizottságok elnökei és tagjai, a hivatásos 

sportoló, a szakmai titkár, a referens (beleértve ebbe a szakrefenst, igazgatói referenst, 

nemzetközi referenst), a sportmenedzser, a sportmarketing, illetve sportszponzorációs 

feladatokat ellátó személy, a sportiroda vezetője, a sporttal kapcsolatos kifizetéseket és 

bevételezéseket teljesítő pénztáros, a sporttal kapcsolatos adminisztrációt végző 

adminisztrátor, a sport- vagy kiszolgáló létesítmény takarítója, gondnoka, kertésze, 

csapatbusz sofőrje  stb.). Az edzők tekintetében az MBSZ határozza meg, hogy mely 

tevékenységi szint milyen edzői képesítéssel tölthető be.  
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3) Az MBSZ-ben, valamint a tag sportszervezetein belül, vagy ahhoz közvetlenül 

kapcsolódóan tevékenységet ellátó személyek az MBSZ Fegyelmi-, Dopping-, és más 

szabályzatainak hatálya alá tartoznak.  

 

Ezt a Szabályzatot az MBSZ Intéző Bizottsága elfogadta 2021. év február hó 09. napján, és az 

elfogadás napján lép hatályba. 

 

 

 

Németh Szilárd 

elnök 

Magyar Birkózó Szövetség 


