
A TENISZ SPORTÁGBAN BÍRÓI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ 

SPORTSZAKEMBEREK MAGATARTÁSI SZABÁLYZATA 

 

1.1.Jelen szabályzat hatálya minden olyan sportszakemberre kiterjed, aki a MTSZ 

bíróbizottsága (JVB) által összeállított és kiadott névjegyzékben szerepel, és működési 

engedéllyel rendelkezik, valamint mindazokra, akik a MTSZ vagy tagszervezetei által 

engedélyezett, vagy rendezett bármilyen tenisz eseményen bírói minőségben alkalmilag 

működnek közre. Továbbiakban együttesen bírók. 

1.2.Működési engedéllyel rendelkezhet minden olyan sportszakember, aki elmúlt 16 

éves, sikeresen elvégezte a MTSZ által szervezett bírói iskolát, és aláírásával igazoltan 

elfogadja és magára nézve kötelezően betartja a jelen szabályzatban és a bírók minősítési 

szabályzatában foglaltakat, valamint büntetlen előéletű és nem áll büntetőeljárás alatt. 

2.1. Minden bírónak a feladata ellátásához szükséges mértékben kifogástalan egészségi 

állapotban kell lennie. Játékvezetőknek különösen kifogástalan látással és hallással kell 

rendelkezni. Fentiek bizonyítására a MTSZ bíróbizottsága szakorvosi igazolás 

bemutatására kötelezheti bármelyik bírót.  

2.2. Munkája során minden bíró kötelessége az alkalomnak megfelelő, tiszta és ápolt 

külsővel való megjelenés. Öltözéke igazodjon a verseny igényeihez, a gyártó logóján 

kívül ne tartalmazzon reklámot. A rendezőtől kapott egyenruhát viselni köteles. Tilos a 

MTSZ-től kapott hivatalos egyenöltözék áruba bocsátása. 

2.3.Alkoholos italok fogyasztása a munka megkezdését megelőző 12 órától a munka 

teljes befejezéséig tilos. Kerülni kell a verseny helyszínén alkoholos italok fogyasztását 

akkor is, ha az adott bíró munkanapja már befejeződött és kerülni kell közösségi 

oldalakon olyan fotók publikálását, amelyen a bíró alkoholt fogyaszt, esetleg dohányzik, 

vagy olyan helyzetben mutatja magát, amely nem méltó egy bíró viselkedéséhez. 

2.4. A bíró nem állhat tudatmódosító szerek, vagy a feladata ellátásához szükséges 

képességeit hátrányosan befolyásoló gyógyszerek hatása alatt. Semmikor nem használhat 

vagy birtokolhat olyan anyagot, amelynek használata vagy birtoklása a Magyar 

Köztársaság törvényeibe ütközik. A pályán, annak közelében, vagy olyan helyen, ahol 

játékosok tartózkodnak, nem dohányozhat. 

3.1. Minden bíró részletesen ismerje, értse és tanulja meg a feladata ellátásához 

szükséges szabályokat, különösen a Tenisz Játékszabályait, a MTSZ versenyszabályait és 

Fegyelmi Szabályzatát. 

4.1. A bírónak teljesen pártatlannak és elfogulatlannak kell lenni. Ahol az 

összeférhetetlenség legkisebb gyanúja is felmerül, a bírónak nem szabad elfogadnia az 

adott feladatot, legyen az játékvezetés, vagy versenybíráskodás. Összeférhetetlenségnek 

minősül különösen a közeli rokoni kapcsolat, az edző-játékos kapcsolat, vagy az olyan 

munkaviszony, ahol a bíró olyan személy alkalmazásában áll, aki önmaga indul a 

versenyen, vagy közeli rokona indul a versenyen. 

4.2. A bíró nem kerülhet intim kapcsolatba játékosokkal vagy játékos közeli 

személyekkel (edző, szülő stb.), nem tehet semmi olyan megnyilvánulást, amit szexuális 

zaklatásként lehetne értelmezni. Nem folytathat nyilvánosság előtt társasági életet (pl. 

együtt vacsorázás, vagy diszkózás) a versenyzőkkel.  

4.3.A bíró nem fogadhat el a tevékenységével kapcsolatban semmiféle ajándékot, a 

megállapított bérezésén és költségtérítésén kívüli pénzösszeget, vagy egyéb előnyt akár a 

rendezőtől, akár más személytől. Aki meg nem engedett eszközökkel próbál magának 



előnyt szerezni egy-egy versenyen való munka jogának megszerzéséhez, például a 

megállapított tarifáknál olcsóbb ajánlatokkal, az kizárható a bírói karból. Ugyancsak 

kizárható az, aki eredményeket hamisít meg, vagy elősegíti eredmények meghamisítását, 

továbbá tudomása van arról, hogy hamisítás történt, de nem jelenti be. 

4.4. A bíró nem köthet semmiféle tenisz esemény kimenetelére fogadást, és nem adhat 

harmadik személynek semmilyen olyan felvilágosítást, ami valamely tenisz esemény 

várható eredményére utal. 

5.1. A bíró nem vitathatja meg döntéseit harmadik személlyel, kivéve magát a döntés 

által érintett játékosokat, a versenybírót, illetve a bíróbizottság tagjait. A bíró nem 

vitathatja meg más bírók döntéseit, kivéve magával az érintett bíróval, a versenybíróval 

és a bíróbizottság tagjaival. Az egyes döntések meghozatalánál alkalmazott szabály rövid 

elmagyarázása harmadik személynek nem tiltott. 

5.2. A bíró nem bírálhatja nyilvánosság előtt a Magyar Tenisz Szövetséget, annak 

szerveit, tisztségviselőit és a bírói testület más tagjait. Panaszát, beadványait, javaslatait a 

bíróbizottságon keresztül juttathatja el a MTSZ megfelelő szerveihez.  

6.1. A felajánlott munka elfogadása, akár a bíróbizottság küldése alapján, akár a verseny 

felkérésére, megkötött szerződésnek számít, és azt csak közös akarattal lehet módosítani. 

A megkötött megállapodás alapján a bírónak az adott eseményt végig kell dolgoznia, 

kivéve, ha külső körülmény (pl. betegség) ebben megakadályozza. A külső körülmények 

mérlegelése a bíróbizottság jogköre. 

6.2. Ha a bíró elkötelezte magát valamelyik eseményhez, akkor az ugyanabban az időben 

rendezett más teniszeseményen nem vállalhat tevékenységet. Kivételt képez a JVB által 

történt delegálás megváltoztatása, vagy a kettős feladatvállalás eseti engedélyezése, 

legyen az akár két különböző eseményen, vagy egy eseményen belül kétféle munkakör.  

7.1. A bírók megjelenése közösségi médiák felületén megengedett, de szorosan követni 

kell az ITF ide vonatkozó irányelveit. 

7.2. Versenyek előtt, vagy közben tilos bármilyen módon utalni arra, hogy hol végez a 

bíró tevékenységet. A teljes befejezés után lehet posztolni vagy kommentálni, de tilos a 

játékosokkal együtt fényképezkedni, kivéve a tevékenységgel összefüggő jeleneteket, 

mint például a díjkiosztás vagy sorsolás. Nem megengedett a verseny, a bíráskodás vagy 

játékosok teljesítményének elemzése, minősítése. 

8.1. Amennyiben a jelen szabályzat bármilyen megsértésének gyanúja a JVB tudomására 

jut, akkor az köteles vizsgálatot lefolytatni, és a rendelkezésre álló információk, 

bizonyítékok mérlegelésével eldönteni, megvalósult-e a jogsértés. Amennyiben igen, 

akkor kisebb fokú kihágás esetén elsőfokú fegyelmi hatóságként lefolytatja az eljárást, 

vagy dönthet úgy, hogy a MTSZ Fegyelmi bizottságának a hatáskörébe utalja az ügyet. A 

sportág integritását súlyosan veszélyeztető cselekmény esetén az International Tennis 

Integrity Agency, illetve törvénysértés megalapozott gyanúja esetén a megfelelő hatóság 

irányában tesz bejelentést. 

8.2. Amennyiben elsőfokú fegyelmi eljárásban a JVB elmarasztal valakit, akkor 

figyelmeztetésben részesítheti, vagy meghatározott időtartamra (legfeljebb 6 hónapra) 

kizárhatja a küldésből. A JVB döntése ellen a MTSZ elnökségéhez lehet fellebbezni. 

8.3. Az aktív tevékenységétől visszavonult, a bírók névsorában már nem szereplő 

sportszakemberek tekintetében szintén indulhat eljárás, amennyiben a kifogásolt 

magatartás a visszavonulás előtti, még aktív időszakukhoz köthető. 



9.1. Az itt nem szabályozott kérdésekben az ITF Code of Conduct for Officials, a MTSZ 

Fegyelmi Szabályzata és a Sporttörvény sportszakemberek fegyelmi ügyeire vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szabályzat a JVB honlapján történő kihirdetés napján lép életbe és visszavonásig 

érvényes. Ezzel egyidőben hatályát veszti minden korábbi hasonló tárgykörben hozott 

intézkedés és szabályozás. 

 

 

                                                                                                                        


