
A Magyar Birkózók Szövetsége Hírességek Csarnokába kerülésének Szabályzata 
 
A Magyar Birkózó Hírességek Csarnokának Tagja az a személy lehet, aki kiemelkedően sikeres 
pályafutásukkal a birkózás sportág - a hazájukban és közvetve a világban való - elismertségéhez és 
népszerűsítéséhez tevékenységükkel az egyes kategóriákban tartósan kiemelkedő színvonalon nyújtott 
teljesítményükkel hozzájárultak.  
 
A Magyar Birkózó Hírességek Csarnoka Tagja cím (a továbbiakban: CÍM) az e szabályzatban 
meghatározott birkózó sportoló, birkózó edző, birkózó versenybíró és birkózó sportvezető részére 
adományozható. 
 
A CÍM posztumusz is adományozható  
 
Az adományozás rendje: 
 
A Cím adományozására és beiktatásra először 2022. december 13-án sorra kerülő Évzáró ünnepség 
alkalmából kerül sor. 
 
További CÍM-ek adományozásának rendje: 
 

v A MBHCS Tagságra való javaslatnak minden páros év január 31-ig kell az MBSZ-be beérkeznie.  
v A MBHCS Tagsági CÍM adományozására és a beiktatásra az MBSZ éves rendes közgyűlésén 

(az adott év májusában) vagy erre a célra szolgáló külön eseményen kerül sor.  
v A CÍM-mel együtt igazoló oklevél jár. 
v Az MBHCS Tagjai sorába kétévente minden páros évben, minden kategóriát figyelembe véve 

összesen legfeljebb 3-6 fő választható. 
 
A Cím adományozására vonatkozó javaslatokat 
 

v Az MBHCS Tagságra felterjeszthetnek az MBSZ-szel tagsági jogviszonyban álló 
sportszervezetei (sportegyesületek, sportvállalkozás, sportiskola, vagy utánpótlás nevelés 
fejlesztését végző alapítvány, sportakadémia). 

v A Szakszövetség szervei (az Intéző Bizottság, az állandó és ad hoc bizottságok, a területi 
(regionális) szervezeti egységek 

v A Szakszövetség tisztségviselői (az elnök, a tiszteletbeli elnök(ök), az alelnök(ök), a Főtitkár, az 
Intéző Bizottság tagjai 

v A Szakszövetség vezető tisztségviselői (az Elnökség tagjai, azaz: az elnök, az alelnök(ök) az 
elnökség tagjai, 

v A birkózás sportág területén működő társadalmi szervezet, továbbá bármely a birkózó sportággal 
valamilyen jogi viszonyban álló természetes személy 

v Birkózás sportághoz kapcsolódó magánszemélyek 
 

– szabályzat mellékletében meghatározott jelölő lap kitöltésével – megküldhetik a Magyar Birkózók 
Szövetsége főtitkárának. 
 
A javaslatban megadott adatok valódiságát a felterjesztő szervezet vezetője aláírásával köteles igazolni. 

 
Kategóriák, területek, ahonnan az elért eredmények alapján a CÍM adományozása javasolható 
 

v sportoló 



o beválasztott tag lehet az, aki kiemelkedő sportteljesítményt ért el, életpályája 
példaként állítható a jövő nemzedéke felé, továbbá olimpiai, világ és/vagy Európa-
bajnoki címet (címeket) és/vagy olimpiai, világ és Európa-bajnoki érmet (érmeket) 
szerzett, felnőttvilágversenyes érmeinek száma 2 vagy annál több.  

  
v edző 

o beválasztott tag lehet az, aki kiemelkedő edzői tevékenysége és jelentős nevelő-
oktató munkája során, kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat készített fel a 
világversenyekre. (Az elbírálás során figyelembe vehető a Mesteredzői cím, az Edzői 
Életmű díj, részvételt a KEP programban) 
 

v versenybíró 
o beválasztott tag lehet az, aki kiemelkedő nemzetközi és hazai bírói tevékenységet 

végzett, és e mellett életútja példaként állítható a jövő nemzedéke elé. (Az 
elbírálásnál figyelembe veszik az elért nemzetközi bírói minősítést, Aranysíp 
elnyerését, olimpián, világ és Európa-bajnokságokon való közreműködést.) 
 

v sportvezető 
o beválasztott tag lehet az, aki hosszú időn keresztül kiemelkedő munkásságával 

meghatározta, irányította befolyásolta a sportág országos szervezeteinek, 
szerveinek működését és tevékenységével hozzájárult a birkózás, mint sportág 
küldetésének, célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához. Az elbírálás során a 
bizottság figyelembe veszi a jelöltek pályafutása során betöltött sportvezetői 
tisztségeiket. 

 
Egy jelölő szervezet több kategóriában is jelölhet, de kategóriánként csak egy személyre tehet javaslatot. 
 
A javaslatok elbírálása és döntés: 
 

v A beérkezett javaslatok elbírálását és a jelöltek listájának összeállítását az MBSZ elnöke 
megbízásából az MBSZ főtitkára végzi. 
 

v A Cím elnyerésére beérkezett javasoltak névsorát a főtitkár az MBSZ elnökének egyetértésével 
az öt tagú Bíráló Bizottság elé terjeszti. A Bíráló Bizottság tagjait MBSZ elnöke jelöli ki. A Bíráló 
Bizottság tagjai sorába az alelnök, MBHCS egy képviselője, a Hagyomány és Fair play Bizottság 
egy képviselője az MBSZ elnökségének egy tagja és a sportág egy 65 év feletti köztiszteletben 
álló legendája, képviselője kerülnek. 

 
v A Bíráló Bizottság előterjesztést készít, amelyben kategóriákként nevesítik azokat a személyeket, 

akik beválasztásra kerülnek és elnyerik az MBHCS Tagságát. 
 

v A CÍM adományozásáról az MBSZ Elnöke egyetértésével a Bíráló Bizottság dönt. 
 

• A CÍM adományozásához a MBHCS Tagság elnyeréséhez pénzjutalom nem tartozik.  
 

• Az MBSZ az elfogadott és az el nem fogadott javaslatokról írásban értesíti a felterjesztőket. A 
MBHCS Tagságot elnyert kitüntetetteket írásban értesíti az MBSZ. 

 
• Az el nem fogadott, javasolt személy a következő időszakban ismét felterjeszthető, bármely 

kategóriában. 



 
• A MBHCS Tagság odaítélése szakágaktól független. 

 
• A SZABÁLYZAT a MBHCS Tagságra – kategóriái és a javaslattevő ADATLAP az MBSZ 

honlapjáról letölthető. 
 

• Adathiányos felterjesztéssel a Bíráló Bizottság nem foglalkozik, hiánypótlásnak helye nincs.  
 

• A kitüntetettekről nyilvántartást vezet az MBSZ.  
 
A Tagsági beiktatás 
 

v A beiktatást és azt igazoló oklevelet az MBSZ elnöke adja át, a névre szóló díszzászló pedig 
állandó jelleggel kifüggesztésre kerül a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia nagytermében. 

v A beiktatásra a Magyar Birkózók Szövetségének adott páros év rendes közgyűlésén vagy erre a 
célra szolgáló külön eseményen kerül sor. 

 
A CÍM a Tagság visszavonásának rendje: 
 

v A CÍM-et az adományozó visszavonja, illetve intézkedést tesz a visszavonásra, ha erre a Tag 
méltatlanná válik. 

v Méltatlanná válik az, akit jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, aki a sportág 
területére ható és vonatkozó etikai és doppingvétségekre vonatkozó normáit megsérti, az MBSZ 
szabályzataiban foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegte. 

 
Záró rendelkezések 
 
Nyilvánosság, hatályba lépés 
 

v Jelen Szabályzat nyilvános, az MBSZ irodában és az MBSZ honlapján hálózaton minden 
érdeklődő számára hozzáférhető 

 
v Jelen Szabályzatot az MBSZ Elnöksége 2022. november 18-i ülésén 27./2022.(11.18.) számú 

határozatával elfogadta. A Szabályzat 2022 november 18. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2022. november 18. 


