
AZ MTáSZ Fegyelmi Bizottságának 2015. évi beszámolója 

 
 

Az FB az MTáSZ-hoz tartozó sportolókkal, sportszakemberekkel, illetve sportszervezetekkel 

szemben induló fegyelmi eljárások lefolytatására hivatott szerv, amely az elnökkel együtt 5 

tagból áll. Az FB tagjai közül az ügyben eljáró, három főből álló fegyelmi tanácsot az FB 

elnök jelöli ki, egyúttal megjelölve a tanács elnökét. 

 

A Fegyelmi Bizottság Elnökség által megválasztott tagjai: 

1. Bíróné Váradi Éva 

2. Kozma Gábor 

3. Nagy Gyöngyi 

4. dr Patona Borbála (Elnök) 

5. dr Pál Zoltán 

 

A Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke áll. 

 

A fegyelmi jogkört első fokon az MTáSZ elnöksége által választott FB gyakorolja, az FB 

határozat elleni fellebbezés nyomán indult másodfokú fegyelmi eljárásban pedig az elnökség 

jár el. 

 

A fegyelmi eljárás elrendelésének indítványozására az alábbi személyek kötelesek, 

amennyiben az eljárásra okot adó cselekményről szereznek tudomást: 

a) az elnök; 

b) a főtitkár 

c) az FB elnöke hivatalból, amennyiben fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény 

elkövetéséről szerez tudomást és az a) és b) pontban nevesítettek egyike sem élt az eljárás 

indítványozásával. 

 

A fegyelmi eljárást az FB elnöke rendelheti el. Az FB elnöke hivatalból, valamint a fegyelmi 

eljárás elrendelésének kezdeményezésére jogosulttól származó írásos bejelentésnek az FB-hez 

érkezésétől számított nyolc napon belül, köteles megvizsgálni, hogy melyek azok az ügyek, 

amelyekben a fegyelmi eljárás megindítását el kell rendelni, mely ügyekben lehet tárgyalás 

nélkül dönteni és milyen ügyben kell fegyelmi tárgyalást tartani. 

 

Összegzés 
 

A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben kevés (6 db) fegyelmi indítvány érkezett, és ezek 

alapján még kevesebb (3) fegyelmi eljárás indult. A fegyelmi indítvány egy alkalommal az 

Elnök, öt alkalommal pedig a főtitkár részéről érkezett, ezekből 3 alkalommal az FB elnöke 

az eljárás elrendelése mellett döntött. 

 

Fegyelmi vétség gyanúja mind a versenytánc, mind az akrobatikus rock and roll szakterülettel 

kapcsolatban felmerült. 

 

Az eljárás alá vont személy pozíciójában mindhárom alkalommal sportszakember szerepelt. 

 

Az elrendelt fegyelmi ügyek mindhárom alkalommal az eljárás alá vont elmarasztalásával, 

fegyelmi büntetés kiszabásával végződtek, a büntetés – az elkövetett cselekmény súlyához 



igazodóan - kétszer csekélyebb (szóbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás), egyszer pedig 

súlyosabb (egy év eltiltás sportszamkai tevékenységtől) volt. 

 

A 2015-ben felmerült ügyek listája 
 

15-5/2015.  

 Eljárás alá vont: versenytánc sportszakember 

 Indítványozó: Elnök 

 Eljárás indult-e: igen 

 Tárgyalás volt-e: igen 

 Fegyelmi bizottság tagjai: Nagy Gyöngyi, Dr Pál Zoltán, dr Patona Borbála 

 Tanúként meghallgatott személyek: Domokos István, Jenei Éva Evelin, Sági István 

 Döntés: szóbeli figyelmeztetés  

 Indokolás: FSZ. 4. § (3) bekezdés d) és e) pontja 

 

15-14/2015. 

 

 Eljárás alá vont: akrobatikus rock’n’roll sportszakember 

 Indítványozó: főtitkár 

 Eljárás indult-e: igen 

 Tárgyalás volt-e: igen 

 Fegyelmi bizottság tagjai: Kozma Gábor, Dr Pál Zoltán, dr Patona Borbála 

 Tanúként meghallgatott személyek: Juhász Péter, Rusz Rita, Horváth András, Papp 

Viktor, Farkas Gergely 

 Döntés: 1 év eltiltás  

 Indokolás: FSZ. 4. § (3) bekezdés c) és g) pontja 

 

15-14/2015. 

 

 Eljárás alá vont: akrobatikus rock’n’roll sportszervezet 

 Indítványozó: főtitkár 

 Eljárás indult-e: nem 

 Indok: csatolt bizonyítékok alapján nem áll fenn a fenti sportszervezet vétkességének a 

gyanúja 

 

15-16/2015. 

 

 Eljárás alá vont: versenytánc sportszervezet 

 Indítványozó: főtitkár 

 Eljárás indult-e: nem 

 Indok: tévedés (pontosítás után kiderült, hogy a nevezés valójában lemondásra került) 

 

15-17/2015. 

 

 Eljárás alá vont: versenytánc sportszervezet 

 Indítványozó: főtitkár 

 Eljárás indult-e: nem 

 Indok: tévedés (pontosítás után kiderült, hogy a nevezés valójában lemondásra került) 



15-18/2015. 

 

 Eljárás alá vont: versenytánc sportszakember 

 Indítványozó: főtitkár 

 Eljárás indult-e: igen 

 Tárgyalás volt-e: nem - FSZ.40. § (1) 

 Döntés: írásbeli megrovás  

 Indokolás: FSZ. 4. § (3) bekezdés f) pontja 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2016-07-05.                       dr Patona Borbála, FB Elnök 

 

 

 


