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I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Magyar Muaythai Szakszövetség minden bírójára 

illetve bírói képzést megkezdett hallgatójára és segédbírójára egyaránt. 

A Szabályzat területi hatálya kiterjed: 

1,  minden, az MMSZ versenynaptárában szereplő versenyre,  továbbá mindazon  

nemzetközi Muaythai versenyekre és eseményekre, melyek az MMSZ 

versenynaptárában nem szerepelnek, 

2,  az MMSZ által szervezett, rendezett vagy felügyelt, de versenynaptárban nem 

szereplő  sporteseményekre illetve rendezvényekre, 

3, az MMSZ vagy tagjai által szervezett edzőtáborokra, edzésekre, 

4,  az MMSZ közgyűlésére, elnökségi és bizottsági üléseire, 

5, az állami, minisztériumi, vagy az MMSZ-nél magasabb szerveződésű sportszervezet 

(NVESZ, MOB) vagy felügyelő szervezet (HUNADO) eseményeire (konferencia, 

szeminárium, díjátadó, stb), 

6, az MMSZ bírói szemináriumaira, 

7, minden más sportág sporteseményeire, 

8, bármilyen nyilvános szereplésre, 

9, mindazon eseményekre amelyeken az MMSZ sportszakember bírói minőségében van 

jelen. 

 

II. A BÍRÓI BIZOTTSÁG 

 

A Magyar Muaythai Szakszövetség Bírói Bizottsága az MMSZ Elnöksége által egy elnökségi 

ciklusra választott önálló szakmai testület. 

Létszáma minimum 3, maximum 5 fő. 

Tagjai a Főbíró(k) mint a bizottság vezetője, illetve a bizottsági tagok. 

A Bírói Bizottság tagjai fegyelmi, szakmai vagy etikai alapon visszahívhatók. 

A Bírói Bizottság feladata: 

a) nemzetközi (IFMA, WMC) szabályokra támaszkodva a hazai bíróképzés és oktatás 

szakmai anyagának kidolgozása, 



b) a hazai bíróképzés és oktatási rendszer működtetése, 

c) a Bírói kar tagjainak nyilvántartása, értékelése és minősítése, 

d) az MMSZ amatőr és profi verseny szabályainak kidolgozása a nemzetközi (IFMA, 

WMC) szabályok és a hazai törvényi szabályozás szinkronizálásával, 

e) bírók delegálása az MMSZ által szakmailag felügyelt versenyekre 

f) bírók delegálása a nemzetközi eseményekre 

g) a bírói munkára, képzésre illetve szakfelügyeletre vonatkozó díjtételek kidolgozása, 

h) munkakapcsolat ápolása a nemzetközi (IFMA, EMF, WMC) bírói testületekkel 

i) a hazai bírói munka felügyelete az MMSZ szabályzataival összhangban 

j) Bírói Bizottság szakmai ülésein kidolgozni és szabályozni a bírói munka 

feltételeit,szabályait, rendszerét 

k) Bírói munkát érintő kérdésekben javaslat tétel az Elnökség felé 

l) Bírói vétségek saját hatáskörben történő kivizsgálása, szankcionálása vagy fegyelmi 

eljárásra utalása 

 

III. A BÍRÓI TESTÜLET 

 

Az MMSZ Bírói Testülete a Bírói Kar tagjaiból és a Gyakorló vagy Segédbírókból áll. 

A Bírói Kar tagja lehet minden, 18. életévét betöltött, erkölcsileg és etikailag fedhetetlen, 

teljes jogú MMSZ bírói minősítést szerzett, érvényes bírói licensszel rendelkező 

sportszakember aki a Magyar Muaythai Szakszövetség alapszabályát és szabályzatait magára 

nézve kötelezően elfogadja. 

A Bírói Kar tagjai 2 évente kötelesek bírói licenszüket az MMSZ képzésének keretében 

megújítani mely az önálló bírói munkavégzés alapfeltétele. 

A Bírói Bizottság a versenyeken mutatott teljesítmény illetve általános etikai vagy erkölcsi 

normák bírói minőségben történő megsértése esetén a Bírói Testület tagjait a 2 éves licensz 

érvényesség időtartama alatt is kötelezheti időközi licensz újításra, súlyosabb vagy ismétlődő 

esetekben meghatározott időre felfüggesztheti vagy véglegesen eltilthatja a bírói 

munkavégzéstől. 

A felfüggesztett bíró csak időközi licensz újítás után térhet vissza a bírói munkába. 

A Bírói Kar tagjai hazai és nemzetközi eseményeken csak az MMSZ delegálása vagy 

jóváhagyása mellett végezhetnek bírói munkát, vagy vehetnek részt bírói minőségben. 



Gyakorló vagy Segédbíró lehet minden 16. életévét betöltött, erkölcsileg és etikailag 

fedhetetlen személy, aki az MMSZ bírói szemináriumát elvégezte, valamint  a Magyar 

Muaythai Szakszövetség alapszabályát és szabályzatait magára nézve kötelezően elfogadja. 

A Gyakorló/Segédbírók jogosultak megkezdeni az MMSZ keretein belül a bírói gyakorlati 

képzést, de önálló, versenyen történő munkára nem jogosultak. 

A Gyakorló/Segédbíró jogosult saját egyesülete által szervezett közös edzéseken, 

sparringokon versenyhelyzetet imitálva, bírói ismereteivel segíteni a sportolók felkészülését. 

 

IV. A BÍRÓK MINŐSÍTÉSE 

 

A Magyar Muaythai Szakszövetség Bírói Bizottsága a licensszel rendelkező bírókat a 

következő kategóriák szerint tartja nyilván: 

a) Nemzetközi Bíró 

b) Főbíró (csak minősített bíró lehet) 

c) Minősített Bíró 

d) Mérkőzésvezető/Pontozóbíró 

e) Gyakorló/Segédbíró 

 A versenyeken nyújtott teljesítmény alapján a Bírói Bizottság a bírókat bármikor fel,-illetve 

vissza minősítheti. 

A bírók a kötelező licensz újítás elmulasztása esetén is visszaminősülnek. 

A nemzetközi licensszel rendelkező bírók nem kötelesek hazai licensz újításra. 

 

V. A BÍRÓKÉPZÉS RENDSZERE 

 

Az MMSZ bíróképzési rendszerének első lépése, a gyakorlati képzés alapfeltétele, az elméleti 

Bírói Szeminárium elvégzése. 

A szeminárium elvégzéséről minden hallgató emléklapot kap, ami nem jelent egyet a teljes 

jogú, önálló munkavégzésre alkalmas bíróvá minősüléssel. 

A szeminárium elméleti képzésének összetétele a hazai és nemzetközi szabálykönyv 

értelmezésből, úgy nevezett ring etika, illetve bírói felelősség, jogok, kötelességek 

témakörökből valamint helyzetgyakorlatokból áll, melynek végén a hallgatók tesztlapot 

töltenek ki. 



A tesztlapok eredménye alapján a Bírói Bizottság jóváhagyásával kezdheti meg a 

Gyakorló/Segédbíró a gyakorlati képzést. 

A gyakorlati képzés folyamata segédpontozással kezdődik éles versenyhelyzetben, már aktív, 

minősült bíró mellett, annak felügyeletével, mellyel egy időben az edzőmérkőzéseken történő 

vezetőbírói gyakorlat megkezdhető. 

Egyéni készségek és képességek alapján a Bírói Bizottság delegálásával kezdheti meg valaki 

az önálló, versenyhelyzetben történő pontozóbírói munkát. 

Szintén egyéni készségek és képességek valamint az edzőmérkőzéseken mutatott teljesítmény 

alapján válhat valaki versenyhelyzetben önálló vezetőbíróvá. 

A Bírói Kar tagjai megfelelő gyakorlat (egyéni készségek és képességek alapján eltérő) után 

bocsáthatók alacsonyabb besorolású nemzetközi (klub szintű) amatőr és profi versenyekre. 

Ezeken megszerzett gyakorlat alapján delegálhatók IFMA/EMF/WMC nemzetközi vagy 

kontinens viadalokra. 

A Muaythai hivatalos nyelve az angol, így nemzetközi delegálás alapfeltételeként elvárható 

az angol nyelv nemzetközi versenyhez szükséges és elégséges (meetingek, eligazítások, 

szabályok stb) ismerete. 

A Bírói Kar újonnan minősült tagjait a versenyeken mutatott teljesítmény alapján, a Bírói 

Bizottság visszarendelheti gyakorlásra. 

 

 

VI. BÍRÓK DELEGÁLÁSA 

 

Az MMSZ Bírói Testületének tagjai hazai és nemzetközi küzdősport eseményeken a Bírói 

Bizottság delegálása alapján vagy engedélyével vehetnek részt bírói minőségben. 

Az MMSZ saját sportágán a Muaythai vagy Thaibox sporton kívül az MMSZ bírói csak 

olyan küzdősport eseményeken vehetnek részt, amelyen a szereplő sportágakat arra jogosult, 

Magyarországon sportági szakszövetségként működő sportszervezet felügyel szakmailag. 

Az MMSZ által határozottan „nem támogatott” minősítésű rendezvényeken szakszövetségi 

delegálás nélkül közreműködő bírók fegyelmi vétséget követnek el, melyet a Bírói Bizottság 

saját hatáskörben meghatározott idejű bírói munka alól való felfüggesztéssel, ismételt vétség 

esetén végleges eltiltással és a Bírói Testületből való kizárással szankcionálhat, vagy 

fegyelmi eljárás lefolytatására az Elnökség elé terjeszthet. 

Kontinens viadalokra (EB,VB, Világkupa, Európa kupa, Univerziádé…) nemzeti bírót, 

illetve ezeken elsajátított, megfelelő nemzetközi rutin alapján nemzetközi bírói képzésre 



bírót, a Főbíró(k) felterjesztésére az Elnökség delegál a válogatott sportolói utazókeret 

kiválasztásával azonos módon (kivétel az IFMA/EMF/WMC hivatalos meghívása). 

Nemzetközi klub szintű amatőr vagy profi versenyeken való részvétel bírói minőségben, a 

Főbíró(k) engedélyével történhet előzetes bejelentés alapján. 

 

 

VII. BÍRÓI FELELŐSSÉG 

 

A Magyar Muaythai Szakszövetség bírói felelősséggel tartoznak: 

a) pártatlanul, legjobb tudásuk szerint végezni bírói munkájukat 

b) az egyenlőség és a fair play elve mentén értékelni a versenyzők teljesítményét 

c) tisztán, befolyás mentesen bíráskodni, s ez ellen irányuló megkeresést azonnal a 

főbíró felé jelenteni 

d) bírói munkájuk során szem előtt tartani a sportolók, kiemelten a kiskorú sportolók 

egészségének megóvását, és azért bíróként mindent megtenni (mérlegelés, sportorvosi 

engedélyek, orvosi vizsgálat kontrollálása stb) 

e) a Muaythai eszméivel azonosulva azokat képviselni 

f) versenyeken közreműködve biztosítani az érvényben lévő nemzetközi és hazai 

szabályok betartását 

g) versenyek alatt mindvégig versenybíróként viselkedni, azokon más tevékenységtől 

tartózkodni (edzői, szurkolói stb) 

h) mérkőzések alatt elsődleges feladatként a sportolók testi épségének megóvására 

törekedni 

i) folyamatosan, legalább jelen szabályzatban előírt időközönként képezni magát 

j) nemzetközi eseményeken méltó módon képviselni Magyarországot és a Magyar 

Muaythai Szakszövetséget. 

 

 

Jelen szabályzatot a Magyar Muaythai Szakszövetség Elnöksége 2018/O-4 Eh. számmal 

lajstromozva elfogadta és 2018.február 2-án hatályba léptette. 

  

  



 

 

 

 

 


