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Magyar TáncSport Szakszövetség 
Fegyelmi Bizottság Elnöke 
 

 
B E S Z Á M O L Ó 

a Fegyelmi Bizottság 2019. évi tevékenységéről, valamint 
a közgyűlés megtartásának időpontjáig indítványozott fegyelmi eljárásokról 

 
 
A 2019. évi májusi rendes közgyűlést követően, a 178/2019(V.30) számú Elnökségi Határozat értelmében a 
Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség Elno ̈ksége - az Elno ̈kség mandátumának lejártáig - a Fegyelmi Bizottság 
tagjainak Nagy Gyo ̈ngyit, dr. Pál Zoltánt, dr. Patona Borbálát, dr. Sulyok Róbertet és dr. Szentkirályi 
Eniko ̋t választotta 3 (három) éves időtartamra.  
 
Nagy Gyöngyi a felkérést nem fogadta el, így helyette a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség Elnöksége 
ötödik tagként 207/2019(VIII.30) számú Elnökségi Határozatával Simonyi-Hornyák Hajnalkát jelölte, aki a 
felkérést elfogadta. 
 
A 206/2019(VIII.30) számú Elnökségi Határozat értelmében a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség Elno ̈ksége 
a korábbi 6/2019-VI számú elnöki döntését megerősítve úgy határozott, hogy dr. Szentkirályi Enikőt 
választja a Fegyelmi Bizottság elnökének. 
 
A közgyűlés megtartásának időpontjáig  

- 6 (hat) fegyelmi indítvány érkezett az indítvány megtételére jogosult személyektől, ezen belül: 
- 3 (három) alkalommal a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség Fo ̋titkárától 
- 3 (három) alkalommal a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség Elnökétől 

- 2 (kettő) megkeresés közvetlenül tagszervezeti képviselőtől érkezett. 
 
A fentiek alapján 4 (négy) alkalommal döntött a Fegyelmi Bizottság elno ̈ke a fegyelmi eljárás elrendelése 
mellett, 4 (négy) indítvány elutasításra került.  
 
A közgyűlés megtartásának időpontjáig a versenytánc szakággal kapcsolatban meru ̈lt fel fegyelmi vétség 
elkövetésének gyanúja.  
 
A fegyelmi eljárások tárgya és megindításának jogalapja: 

- Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség szabályzatainak megsértése (Fegyelmi Szabályzat 4. § (3) 
bekezdés d) pont) 

- táncsporttal kapcsolatos tevékenységgel összefüggésben sportszakemberhez, mint 
sportemberhez nem méltó magatartás tanúsítása (Fegyelmi Szabályzat 4. § (3) bekezdés f) pont) 

- szerzo ̋désben vállalt kötelezettség nem teljesítése, egyoldalú módosítása (Fegyelmi Szabályzat 4. 
§ (3) bekezdés h) pont) 

 
Az eljárás alá vont személyek pozíciójában mind a 4 (négy) alkalommal sportszakember szerepelt.  
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Az elrendelt fegyelmi u ̈gyek az eljárás alá vont személyek elmarasztalásával, fegyelmi bu ̈ntetés 
kiszabásával végzo ̋dtek.  
 
A bu ̈ntetés – az elko ̈vetett cselekmény súlyához igazodóan – 3 (három) esetben súlyosabb (eltiltás 
sportszakmai tevékenységto ̋l), 1 (egy) esetben enyhébb (szóbeli figyelmeztetés) volt. 
 
A meghozott fegyelmi határozatok ellen 1 (egy) alkalommal került jogorvoslati kérelem (fellebbezés) 
előterjesztésre, melynek elbírálása jelen beszámoló készítésének időpontjában a Magyar TáncSport 
Szakszo ̈vetség Elnöksége, mint másodfokú szerv előtt folyamatban van.  
 
A Fegyelmi Bizottság fegyelmi határozataiban az alábbi magatartások elkövetése miatt szabott ki fegyelmi 
büntetést:  

- a sportszakember a sportrendezvény lezárása előtt, a sportrendezvény helyszínéről engedély és 
alapos indok nélkül eltávozott, vállalt sportszakemberi feladatát nem végezte el teljeskörűen 

- a sportszakember a sportrendezvényt követo ̋en, a facebook közösségi oldalon, nagy 
nyilvánosság elo ̋tt, sérto ̋ és a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség alapfeladatát veszélyezteto ̋ 
bejegyzést tett közzé, megsértve ezzel a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség jóhírnevét 

- a sportszakember a sportrendezvény eredményhirdetésének ideje alatt a sportrendezvényen 
sportszakemberi feladatokat ellátó személyek tevékenységét minősítette sértő módon, verbális 
és nonverbális kommunikáció útján 

 
A fentiek okán a Fegyelmi Bizottság elnöke kezdeményezte a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség 
Elnökségénél a Fegyelmi Szabályzat átdolgozását, az Alapszabály módosítását (Fegyelmi Bizottság 
létszámának növelését), valamint a Biztonsági Bizottság Szabályzatának pályarendszabályokra („ÁSZF”) 
vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítését a negatív nézői megnyilvánulások megelőzése érdekében. A 
változtatások átvezetésére előreláthatóan 2020. év őszén kerül sor. A pályarendszabályok 2020. év 
júliusában beemelésre kerültek a Biztonsági Bizottság Szabályzatába. 
 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 
A Fegyelmi Bizottság jelen beszámoló megküldésével egyidejűleg felhívja a figyelmet a Magyar TáncSport 
Szakszo ̈vetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának (ETIKAI KÓDEX) alábbi szakaszaira: 

 

10. § (7) bekezdés:  
A szabályzat hatálya alá tartozó minden természetes és jogi személy kötelessége tájékoztatni a Magyar 
TáncSport Szakszo ̈vetség elnökét, fo ̋titkárát vagy a Fegyelmi Bizottság elnökét, amennyiben 
tudomására jut, hogy valaki jelen szabályzat rendelkezéseit megszegte, arra kísérletet tett vagy 
azt tervezi.   
 

10. § (8) bekezdés:  
A jelen szabályzat rendelkezéseit megsérto ̋k ellen a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak szerint fegyelmi 
eljárást kell kezdeményezni.  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A Fegyelmi Bizottság jelen beszámoló megküldésével egyidejűleg felhívja a figyelmet a sportról szóló 
2004. évi I. törvény (SPORTTÖRVÉNY) alábbi szakaszaira: 

 

 

71. § (2) bekezdés: 
A SZERVEZŐ köteles azt a résztvevőt (nézőt is), aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi 
és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő vagy 
másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást 
tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani. 

 

71. § (3) bekezdés: 
Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt (...) a 
fenti, (2) bekezdés szerinti magatartást a RENDEZŐ figyelmeztetésére nem hagyja abba, a 
beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani.  
 

A RENDEZŐ a személyt felszólítja személyazonossága igazolására.  
 

Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a RENDEZŐ - jogszabály eltérő rendelkezésének 
hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében.  
 

A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a RENDEZŐ a 
résztvevő személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő 
eszköz látóterében kerül sor.  

 
Nézői magatartás jogkövetkezményei (az elkövetett cselekmény súlyától függően): 
 

[1] KITILTÁS (szabálysértés) 

A sportrendezvényen való részvétellel, az odautazással vagy az onnan történő távozással 
összefüggő szabálysértés miatt az eljárás alá vont személy kitiltható  

a) a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő 
sportrendezvényről, valamint  

b) a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség versenyrendszerében megrendezett sportesemény 
helyszínéül szolgáló sportlétesítményből. 

A kitiltás legrövidebb tartama 6 hónap, leghosszabb tartama 2 év. 
 

[2] SPORTRENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSÁTÓL VALÓ ELTILTÁS (bűncselekmény) 

A bíróság az elkövetőt a sportrendezvényen való részvétel, az odamenetel vagy az onnan történő 
távozás során a sportrendezvénnyel összefüggésben elkövetett bűncselekmény miatt eltilthatja 

a) a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő 
sportrendezvény látogatásától vagy 

b) bármelyik sportlétesítménybe való belépéstől, amikor a Magyar TáncSport 
Szakszo ̈vetség versenyrendszerében megrendezett sportesemény helyszínéül szolgál. 

Az eltiltás legrövidebb tartama 1 év, leghosszabb tartama 5 év. 
 
Budapest, 2020. augusztus 17.    
 
         dr. Szentkirályi Enikő, sk. 

      Fegyelmi Bizottság  
                elnök 


