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Magyar TáncSport Szakszövetség 
Fegyelmi Bizottság Elnöke 
 

 
B E S Z Á M O L Ó 

a Fegyelmi Bizottság 2020. évi tevékenységéről 
 
A 2020. évben  

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

- 4 (négy) megkeresés közvetlenül tagszervezeti képviselőtől érkezett. 
 
A fentiek alapján 3 (három) alkalommal döntött a Fegyelmi Bizottság elno ̈ke a fegyelmi eljárás 
elrendelése mellett, 5 (öt) 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: 

- bu ̋ncselekmény elkövetése, valamint bu ̋ncselekmény elkövetésének gyanúja (Fegyelmi Szabályzat 
4. § (3) bekezdés a) pont) 

- 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) 

- táncsporttal kapcsolatos anyag (pl. vizsgálati minta), hivatalos iratot meghamisítása, annak 
felhasználása vagy ezek valamelyikének megkísérlése (Fegyelmi Szabályzat 4. § (3) bekezdés g) pont) 

 
Az eljárás alá vont személyek pozíciójában mind a 3 (három) alkalommal sportszakember szerepelt.  
 
Az elrendelt fegyelmi u ̈gyek közül 2 (kettő) esetben az eljárás alá vont személyek elmarasztalásával, 
fegyelmi bu ̈ntetés kiszabásával végzo ̋dtek.  
 
2020. december 31. napján 1 (egy) esetben a megindított fegyelmi eljárás folyamatban volt. 
 
A meghozott fegyelmi határozat ellen 1 (egy) alkalommal került jogorvoslati kérelem (fellebbezés) 
előterjesztésre. A Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség Elnöksége, mint másodfokú szerv a Fegyelmi 
Bizottság elsőfokú döntését helybenhagyta.  
   
A bu ̈ntetés – az elko ̈vetett cselekmény súlyához igazodóan – 1 (egy) esetben súlyosabb (eltiltás 
sportszakmai tevékenységto ̋l), 1 (egy) esetben enyhébb (szóbeli figyelmeztetés) volt.  
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A Fegyelmi Bizottság fegyelmi határozataiban az alábbi magatartások elkövetése miatt szabott ki fegyelmi 
büntetést:  

- 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 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

I. 
 
A Fegyelmi Szabályzat 4. § (3) bekezdés d) pontja szerint fegyelmi vétség a Magyar TáncSport 
Szakszo ̈vetség szabályzatainak megsértése.  
 
A Fegyelmi Bizottság ezért a fegyelmi vétségek elkerülése érdekében - 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.   

 
 
A Fegyelmi Bizottság - a fegyelmi vétségek elkerülése érdekében - felhívja a figyelmet az ALAPSZABÁLY 
alábbi szakaszára: 
 

45. § 
Az MTáSZ tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetve az MTáSZ-ban folytatott 
tevékenységgel összefüggésben az MTáSZ-szal, MTáSZ tag sportszervezettel, sportolóval keletkezett vitás 
ügyekben megpróbálják tárgyalásos úton egymás között vagy az MTáSZ közremu ̋ködésével 
rendezni a vitát. 
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II. 

 
A Fegyelmi Szabályzat 4. § (3) bekezdés f) pontja szerint fegyelmi vétség a táncsporttal kapcsolatos 
tevékenységével összefüggésben táncoshoz, sportszakemberhez, mint sportemberhez nem méltó 
magatartást tanúsítása - ilyennek mino ̋sül különösen a versenyzo ̋, a sportszakember, a Magyar 
TáncSport Szakszo ̈vetség vagy tagszervezete jóhírnevének megsértése. 
 
A Fegyelmi Bizottság - a fegyelmi vétségek elkerülése érdekében - felhívja a figyelmet a 
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSSAL összefüggésben: 
A Fegyelmi Bizottság felhívja a tagszervezetek, sportolók és sportszakemberek figyelmét, hogy 
kifejezetten káros jelenségnek tekinti azon megalapozatlanul tett, vádaskodó kijelentéseket, amelyek 
a táncsport eszme- és célrendszerével összeegyeztethetetlenek, így a Fegyelmi Bizottság a Magyar 
TáncSport Szakszo ̈vetség, valamint a Magyar TáncSport Szakszo ̈vetség tisztségviselőinek működését, 
munkáját kritizáló vagy véleményt alkotó személyek szólásszabadságát, véleménynyilvánítását 
mindenkor tiszteletben tartva, a rendelkezésére álló szabályzatok és eszközök betartatásával fellép az 
Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat, valamint az Etikai Kódex ellen vétőkkel szemben.  
A Fegyelmi Bizottság felhívja a figyelmet arra is, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának az 
Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdése alapján igazolható korlátja lehet a becsületvédelem, a jóhírnév és az 
állami intézményekbe vetett közbizalom védelme. A jóhírnév megsértésére alkalmas valótlan tények 
állítása vagy híresztelése ezért a véleménynyilvánítás szabadságának korlátját jelenti. Azaz a 
véleménynyilvánítás szabadsága annyiban megengedett, amennyiben az nem sérti más vagy mások 
jóhírnevéhez fűződő jogát.  
 
Budapest, 2021. június 30.    
 
         dr. Szentkirályi Enikő, sk. 

      Fegyelmi Bizottság  
                 elnök 


