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Fegyelmi szabályzat
A CIT-CAR Táncsport Egyesület Tagjaira Vonatkozó Előírások
1. Általános tudnivalók:
A CIT-CAR Táncsport Egyesület a bíróságon bejegyzett társadalmi civil szervezet.
Az Egyesület tagja a Magyar Táncsport Szakszövetségnek.
Az Egyesület tagjaira kötelezően érvényesek a MTÁSZ és a saját alapszabálya.
Az Egyesület tagjai lehetnek a versenytáncot választó sportolók (ezen belül) versenyzők és pártoló-, és
tiszteletbeli tagok .A 18. évüket be nem töltő fiatalokat szülők képviselik. Tisztségre csak 18. évet betöltött
egyesületi tag választható.
A versenyzőkre a Sporttörvény és a Versenytánc szabályok érvényesek.
Versenyen csak azok indulhatnak, akiket a sportegyesület szakmai vezető, táncpedagógus érdemesnek tart.
2. Hatáskör, illetékesség, időbeli hatály
Az Egyesület fegyelmi jogköre hatálya alá tartoznak a hivatásos és a amatőr sportolók, választott
tisztségviselők (a továbbiakban: a sportolók), akik sportegyesület vagy sportszervezet tagjaként, testnevelési és
sporttevékenységet fejtenek ki.
3. A sportfegyelmi eljárás lefolytatása
a. A sportfegyelmi eljárás lefolytatására az Egyesület közgyűlése I. fokon eljáró Fegyelmi
Bizottságot hoz létre, amely 3 főből áll. A II. fokú fegyelmi jogkört az Egyesület Elnöksége
gyakorolja. A III. fokú fegyelmi jogkör gyakorlására az Egyesület közgyűlése továbbá 3 főből
álló Rendkívüli Fegyelmi Bizottságot választ.
b. A fegyelmi ügyben eljáró személyeket a tudomásukra jutott tények tekintetében titoktartási
kötelezettség terheli.
c. A fegyelmi ügyekben eljáró szervek működési rendjüket maguk állapítják meg.
d. A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő szabályok szerint kell elbírálni.
Amennyiben az elbíráláskor hatályban lévő szabályok enyhébb elbírálást tesznek lehetővé, úgy
ezen szabályokat kell alkalmazni.
e. A sportfegyelmi bizottság eljárásában nem vehet részt sem tagként sem elnökként, sem
jegyzőkönyvvezetőként az eljárás alá vont közeli hozzátartozója (Ptk 685. 0. b) pont), sem az,
akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg, vagy akinek sportfegyelmi
büntetés meghozatalához vagy elmaradásához érdeke fűződik.
f. Nem vehet részt a II. fokú eljárásban az a személy, aki az I. fokú eljárásban részt vett.
g. Az összeférhetetlenséget az érintett tartozik haladéktalanul a sportfegyelmi bizottságnak
bejelenteni és tevékenységét ezzel egyidejűleg megszüntetni. Akivel szemben
összeférhetetlenség merül fel, az eljárásban nem vehet részt.
h. A fegyelmi eljárásban érvényesülnie kell az alkotmányos elveknek, így különösen az ártatlanság
vélelmének, a közvetlenségnek, a nyilvánosságnak, a bizonyítás szabadságának és a jogorvoslat
lehetőségének.
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i. Sportfegyelmi eljárás a kötelezettségszegéstől (vétség elkövetése) számított egy éven belül
indítható.
j. Sportfegyelmi eljárást az Egyesület elnöke vagy a Fegyelmi Bizottság elnökénél
kezdeményezhető, aki annak elrendelésére kizárólagosan jogosult. A fegyelmi eljárás
megindításáról a Fegyelmi Bizottság elnöke 8 napon belül írásban értesíti az eljárás alá vont
személyt vagy sportszervezetet. Az értesítésben meg kell jelölni
a)
a sportfegyelmi eljárás tárgyát és elrendelésének jogalapját,
b)
a sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt,
c)
a rendelkezésre álló bizonyítékokat,
d)
az eljárás alá vont meghallgatásának, illetve a tárgyalásnak az időpontját, mely az
értesítés kézhezvételét követő 6. nap előtti időre nem eshet.
k. Az értesítéshez csatolni
dokumentumokat is.

kell

a

fegyelmi

eljárás

elrendelésének

alapjául

szolgáló

l. Amennyiben az eljárás alá vont nagykorúságát nem töltötte be, úgy törvényes képviselője is
értesítendő.
m. A tárgyalást legkésőbb az eljárás elrendelésétől számított 15 napon belül meg kell tartani. Ha
valamelyik értesített személy vagy képviselő a tárgyaláson nem jelenik meg, az ügyet érdemben
elbírálni csak akkor lehet, ha a szabályszerű értesítésről meg lehet győződni. A tárgyalás
megtartásának nem akadálya, ha az érintett személy bejelenti, hogy azon nem kíván részt venni.
n. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a lényeges eseményeket, mely az
ügy elbírálásához szükséges. A tárgyaláson a bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint
egyéb bizonyítást folytathat le, így többek között szemlét tarthat, iratokat tekinthet meg,
fénykép- és hang-, ill. filmfelvételt, videót szerezhet be.
o. Az eljárás alá vont jogi képviselőt igénybe vehet.
p. Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt nem kerülhet sor, a
kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat, és azok bizonyítékait vele
írásban kell közölni, és 8 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze
elő.
q. Az I. fokú eljárást megindításától számított 30 napon belül be kell fejezni azzal, hogy
amennyiben az ügy bonyolultsága indokolja, a bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal 15
nappal meghosszabbíthatja. Ha az ügy egy tárgyaláson nem tisztázható, úgy 8 napon belül újabb
tárgyalást kell tartani.
r. A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tanács a nyilvánosságot a tárgyalás bármely
szakában kizárhatja, ha az a személyiségi jogok védelmében szükséges.
s. A sportfegyelmi bizottság I. fokú határozatában
a)
b)
c)

ha a kötelezettségszegést megállapítja, intézkedést alkalmaz, vagy büntetést szab ki,
az eljárás alá vontat felmenti, amennyiben a kötelezettségszegés nem állapítható meg,
ill.
az eljárást megszűnteti.

t. A fegyelmi eljárást folytató szerv az eljárást felfüggesztheti, ha az eljárás alá vont önhibáján
kívül védekezését a megjelölt határidőben nem tudja előterjeszteni, az akadály megszűnéséig.
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Amennyiben büntető vagy szabálysértési eljárás indul, a kötelezettségszegés miatt, úgy annak
jogerős befejezéséig az eljárás felfüggeszthető, ha a jogerős határozat nélkül a tényállás nem
tisztázható.
u. Meg kell szüntetni a sportfegyelmi eljárást, ha
a) annak tartama alatt az eljárás alá vont munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonya, amatőr sportolói szerződése, vagy sportegyesületi tagsága megszűnik, s
annak időpontjától ugyanabban a sportágban új tagsági viszonyt nem létesít,
b) a kötelezettségszegést nem az eljárás alá vont követte el, vagy annak elkövetése nem
bizonyítható, illetve, ha
c) az eljárás alá vont elhalálozik.
v. A fegyelmi eljárást folytató szerv a határozat kihirdetését követő 8 napon belül azt írásba
foglalja, és az eljárás alá vonttal, valamint az érintettekkel kézbesítés útján közli.
a) A határozat rendelkező részből és indokolásból áll. A rendelkező rész tartalmazza az
alkalmazott intézkedést vagy büntetést, annak mértékét, ill. időtartamát, szükség esetén
az előzetes végrehajthatóságot, valamint a jogorvoslat lehetőségére vonatkozó
tájékoztatást. Az indokolás a döntésnél figyelembe vett tények, körülmények rögzítését
és értékelését tartalmazza. Ezen elemek együttes megléte kötelező tartalma a fegyelmi
határozatnak.
b) Sportolóval szemben szóbeli figyelmeztetés és írásbeli megrovás tárgyalás tartása
nélkül is kiszabható, ha a tényállás megítélése egyszerű, és a vétség elkövetését az
eljárás alá vont elismeri.
c) Sportfegyelmi büntetések és intézkedések együttesen is alkalmazhatók.
d) Egymást követő több eljárás során ugyanaz a büntetés ismételten is kiszabható.
w. Az I. fokú sportfegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek
van helye. A fellebbezés az I. fokú fegyelmi hatóságnál nyújtandó be, amelynek elnöke azt az
eljárás során keletkezett iratokkal együtt haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a
sportfegyelmi fellebbviteli bizottsághoz terjeszti fel.
x. A II. fokú eljárás során az Elnökség az I. fokú határozatot megváltoztathatja, helyben hagyhatja,
vagy azt hatályon kívül helyezheti, azzal, hogy az I. fokú Fegyelmi Bizottságot új eljárásra
utasítja.
y. A fellebbviteli eljárásban a határidők és az eljárási szabályok az I. fokú eljárásra irányadók
szerint alakulnak.
z. A II. fokú határozat ellen a kézbesítéstől számított 5 napon belül a Rendkívüli Fegyelmi
Bizottsághoz nyújtható be kérelem, amely azt soron kívül bírálja el és határozatát írásban
kézbesíti.
aa. A Rendkívüli Fegyelmi Bizottság a jogerős határozatot helyben hagyja vagy megváltoztatja, ill.
hatályon kívül helyezi és új határozatot hoz tárgyalás tartása nélkül, az első és másodfokú eljárás
iratai alapján.
bb. Az eljárás alá vont kérelemben méltányosságból a határozat végrehajtásának felfüggesztését
kérheti, ha a fegyelmi büntetés eltiltást tartalmaz.
cc. Sportfegyelmi vétséget követ el az a sportoló, aki:
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a) Az MTÁSZ vagy CIT-CAR alapszabályában és Fegyelmi Szabályzatában foglalt
kötelezettséget a verseny és játékszabályban előírtakat vétkesen megszegi,
b) sporttevékenységgel összefüggésben bűncselekményt követ el,
c) a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményfokozó szert vagy módszert (dopping)
alkalmaz, illetőleg annak alkalmazásában közreműködik,
d) a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit más módon vétkesen megszegi, így különösen a
sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másnak jogtalan előnyt kér vagy
megszerez, továbbá másnak jogtalan előnyt nyújt vagy előny nyújtását megkísérli, botrányos
vagy erkölcstelen viselkedést tanúsít.
dd. A fegyelmi büntetés célja és kiszabásának elvei
A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés a megelőzés, ennek megfelelően a fegyelmi
büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi vétség súlyához, az elkövetett vétkesség
fokához, továbbá vegye figyelembe az enyhítő és súlyosbító körülményeket.
ee. A fegyelmi vétséget elkövetővel szemben a következő büntetések szabhatók ki:
a)
b)
c)
d)

megrovás,
meghatározott kedvezmények megvonása, ill. csökkentése,
eltiltás - meghatározott időre - sporttevékenységtől,
kizárás,

ff. A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni az enyhítő és súlyosbító körülményeket,
különösen a kötelességszegés súlyát és ismételtségét; a szándékosság, illetőleg a gondatlanság
fokát, valamint az okozott kár mértékét.
4. A sportoló tagokra vonatkozó követelmények:
A klubtagok havonta fizetik rendszeresen a tagdíjat, melynek mértékét a közgyűlés hagyja jóvá.
Tagdíjhátralékos sportoló a foglalkozásokon (edzés, próba, gyakorlás, előkészítés fellépésre) nem vehet részt.
Amennyiben a tag a következő hó 15. napjáig a tagdíjat nem fizeti meg, úgy ellene fegyelmi eljárás
kezdeményezhető, mely a tag egyesületből való kizárásával is járhat.
A kizárt tag új tagsági viszony csak január 1-31 és július 1-31 között létesíthet az addigi hátralékának
megfizetése mellett.
A tagdíjhátralékos tagok nem versenyezhetnek, nem szerepelhetnek, jutalomban és kedvezményekben nem
részesülhetnek.
A sportoló az edzéseken kötelezően részt vesz. A hiányzást igazolni kell. Távolmaradás esetén előzetesen
értesíti a vezetőt és a táncos partnerét is.
Bemutatókon, szerepléseken, fellépéseken a részvétel kötelező előzetes kiválasztás alapján.
Az Egyesület tagjai önállóan, vagy a CIT-CAR nevében nem léphetnek fel sem díjazásért, sem jótékonysági
célból.
Az Egyesület sportolói nem vehetnek részt Egyesületen kívüli táncoktatáson, nem folytathatnak oktatói vagy
azt segítő munkát más intézménynél az Egyesület elnöke engedélye nélkül.
Minden nyilvános engedélyezett megjelenésen (verseny, fellépés, bemutató) úgy vesz részt, hogy ott
fegyelmezett magatartást tanúsít és vigyáz a CIT-CAR jó hírnevére.
A klubtagsági viszony írásos nyilatkozattal kezdődik és ér véget.18. év alattiaknál a szülők aláírása is
szükséges. A tagsági díjat addig kötelező fizetni, amíg a hivatalos lemondó nyilatkozatot a klubvezető elnök át
nem veszi.
5. Az igazolt versenyzőkre vonatkozó előírások:
Az Egyesület minden igazolt versenyzője rendelkezik MTÁSZ versenyzői igazolvánnyal, amelyben érvényes
startbélyegnek és orvosi igazolásnak kell lenni.
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A versenyzés szüneteltetése esetén (nincs partnere) is köteles edzésre járni, tagdíjat fizetni és szerepléseken
részt venni.
A versenyzők kötelesek a próbákon maximális mértékben betartani a szakmai utasításokat.
Versenyprogramjukon csak a szakmai vezető beleegyezésével változtathatnak.
A versenyeken teljes komolysággal és akarással igyekezzenek minél jobb eredmény elérésére. Különösen
fontos az öltözködésre vonatkozó előírás betartása.
A versenyzőknek legalább 8 klubközi versenyen részt kell venni. Az előírt kötelező versenyeken (területi,
országos bajnokságok) valamint kiemelt versenyeken, továbbá az Egyesület által szervezett versenyeken részt
kell venni.
6. A táncversenyekre vonatkozó előírások:
A versenykiírásokat az Egyesület szakmai vezetője biztosítja a versenyzők részére.
A versenyző páros kiválasztja, hogy melyiken kíván részt venni, majd a nevezési határidő előtt ezt írásban közli
a vezető felé.
Benevezés esetén a táncosok egy versenytől csak rendkívül indokolt esetben léphetnek vissza (családi probléma
vagy betegség) .
A versenyző hibájából történő indokolatlan távolmaradás súlyos fegyelmi vétségnek számít.
A versenyekre alaposan fel kell készülni, a verseny előtti próbák nem hagyhatók el.
A versenyző kötelessége, hogy a versenyen időben jelenjen meg, a nevezést leadja, és minden a
versenyszabályzatban előírt követelményt betartson.
7. A CIT-CAR Táncsport Egyesület által biztosított lehetőségek:
Az Egyesület biztosítja sportolói részére a versenyekre és fellépésekre történő felkészüléshez a termet, a zenét,
a szakmai vezetést.
Az edzések helye és időpontja rendszeresen biztosított, akadályoztatás esetén a klubvezető időben intézkedik.
Évente biztosított nyári tábor meghívott oktatóval, valamint 1-2 alkalommal önköltséges szakmai továbbképzés
vendégoktatóval.
Az Egyesület elnöksége kiemelkedő munkát végzőknek jutalmat, kedvezményt adhat.
ZÁRADÉK
Jelen szabályzatot a CIT-CAR Táncsport Egyesület 2002.május 26.-i közgyűlése fogadta el.
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