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Tárgy: Fegyelmi határozat Németi Soma versenyző átigazolása ügyében

Az eljáró sportfegyelmi  bizottság megnevezése:  A Magyar  Amerikai  Futball  Szövetség
(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi Bizottsága (továbbiakban FEB)

MAFSZ FEB tagok:
 Kálmán Attila elnök
 Zahovay Ádám tag
 Herke Zsombor tag
 Iványi Márton tag

HATÁROZAT

A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága
(továbbiakban FEB) (1097 Budapest, Gubacsi út 30/A., fszt. 009.) fegyelmi szabályzatának
14.1 pontja alapján, a FEB egyszerű szótöbbséggel a következő megállapítást teszi:

A MAFSZ FEB jelen határozatában kimondja, hogy a Fehér Enthroners Sportegyesület nem
jogosult  követelni  Németi  Soma  versenyzőtől  az  elmaradt  tagdíjának  a  kifizetését  az
átigazolás fejében

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 16.1 pontja alapján az első fokú fegyelmi határozat
ellen  az  eljárás  alá  vont,  illetve  a  rá  vonatkozó  rendelkezés  ellen  az,  akivel  szemben  a
határozat  rendelkezést  tartalmaz,  valamint  a  Szövetség  Főtitkára  a  kézbesítéstől  számított
tizenöt  napon belül  írásban indokolt  jogorvoslati  kérelmet (fellebbezést)  terjeszthet  elő.  A
jogorvoslati  kérelmet  az  első  fokú  határozatot  hozó  Fegyelmi  Bizottság  elnökénél  kell
benyújtani, aki azt tizenöt napon belül az eljárás során keletkezett iratokkal együtt továbbítja
az Elnökség vezetőjéhez.

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 16.2 pontja alapján a fellebbezés díjköteles, amatőr
sportoló,  vagy  ingyenes  megbízási  szerződés  alapján  tevékenykedő  sportszakember
fellebbezésének  díja  12.700-Ft,  hivatásos  sportoló,  vagy  visszterhes  megbízási  szerződés,
vagy munkaszerződés alapján tevékenykedő sportszakember fellebbezésének díja 63.500-Ft,
míg sportszervezet fellebbezésének díja 127.000-Ft azzal, hogy sikeres fellebbezés esetén a
fellebbezési díj visszajár a fellebbezőnek.

INDOKOLÁS

A  MAFSZ  Főtitkára  vizsgálatot  kezdeményezett  Németi  Soma  versenyző  átigazolása
ügyében.  A nevezett  játékos  a  Fehérvár  Enthroners  Sportegyesületből  a  Levelek  Spartans
Amerikai  Futball  Clubba kívánt  átigazolni.  A felek az átigazolás  tekintetében nem tudtak
teljes  körűen megegyezni,  mert  a fehérvári  csapat szerint  Németi  Soma jelentős,  többhavi
tagdíjjal tartozik az Egyesületnek és amíg azt nem rendezi, az Átigazolási papírt nem írják alá.
Ezzel szemben Németi Soma és az Ő érdekeit képviselő Levelek Spartans AFC vitatja ennek
a  tartozásnak  a  jogosságát,  mert  álláspontjuk  szerint  a  játékosnak,  a  tavalyi  Fehérvárba
igazolásakor  azt  az  ígéretet  tették,  hogy  nem  kell  tagdíjat  fizetnie  amennyiben  átigazol
hozzájuk.
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A Fehérvár Enthroners Sportegyesület a tagdíj tartozás igazolására bemutatta a közötte és a
játékos között létrejött Amatőr Sportolói Szerződést.

A  MAFSZ  FEB  megvizsgálta  ezt  a  Szerződést  és  annak  tartalmát  és  következő
megállapításokat tette:

Az  amatőr  sportoló  jogállásának  vizsgálata  során  először  azt  szükséges  rendezni,  hogy
miként, milyen jogviszony alapján sportolhat. Ezek az alábbiak:

• sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján

A Szerződés II. bekezdés 3. pontjában a felek rögzítették, hogy
„A sportoló az alábbi pénzeszközzel köteles hozzájárulni sporttevékenysége gyakorlásához:

a) sportszervezeti tagdíj”

A MAFSZ FEB a vizsgálata során megállapította, hogy Németi Soma nem volt a Fehérvár
Enthroners Sportegyesület tagja. Márpedig az ide vonatkozó törvények szerint tagdíjat csak a
civil  szervezetek  (egyesületek)  tagjai  fizetnek,  ahol  is  tagdíj  fizetése  a  tagsági  viszony
feltétele is.

Az egyesülési jog mindenkit megillető szabadságjog, és egyik alapvető elve az önkéntesség.
A  tag  tehát  kizárólag  önkéntesen,  szabad  akaratából  léphet  be  az  egyesületbe,  saját
elhatározásából  tartja  fenn tagsági  jogviszonyát,  és azt  szintén saját  akaratából  szüntetheti
meg (kivéve a kizárás eseteit).  Tehát senkit nem lehet kötelezni arra, hogy egy egyesületben
tag legyen, és az alapszabály sem teheti kötelezővé az egyesületi tagságot.

A tagi jogviszony létesítésének feltételeit az egyesület alapszabályának tartalmazni kell. Az
alapszabályban kell meghatározni, hogy ki milyen feltételekkel lehet az egyesület tagja. Itt
kell rögzíteni és szabályozni, hogy a leendő tagnak hol, kinél kell jelezni azt, hogy tag kíván
lenni Szabályozni kell, hogy a tagfelvételről az egyesület mely szerve mikor, hogyan dönt,
erről  hogyan  értesítik,  tájékoztatják  a  leendő  tagot,  és  fordulhat-e,  illetve  ha  igen,  hová
fordulhat jogorvoslatért a számára esetleg kedvezőtlen döntés ellen. A tag felvételéről csak a
szervezet tagjai dönthetnek.

A tagságot nyilván kell tartani. A tagnyilvántartásban csak olyan adatokat lehet nyilvántartani,
amelyek  nyilvántartása  valamely  jól  definiálható,  jogszerű  cél  érdekében  és  a  tag
hozzájárulásával  történik.  A  tagokat  azonban  egyértelműen  azonosítani  kell,  tehát  a  név,
születési  időre,  lakcímre  vonatkozó  adatok  nem  kifogásolhatók.  A  tagnyilvántartást
naprakészen  kell  vezetni,  hogy  abból  egyértelműen  megállapítható  legyen  a  tényleges
taglétszám és annak változása.  A tagnyilvántartás a társadalmi szervezet tartalmi ismérve is,
tehát azt mellőzni nem lehet. Ha nincs tagnyilvántartás, akkor az nem egyesület, nem civil
szervezet! Az egyesület tagjainak listája is az alapszabály része.

Tagdíj nem egyesületi tagokon jogilag nem végrehajtható követelés

a MAFSZ FEB álláspontja szerint, ha a versenyző sportszerződés alapján sportolt a Fehérvár
Enthroners  Sportegyesületben,  akkor  a  szerződésben  amatőr  hozzájárulási  díjat,  és  annak
mértékét, fizetésének módját, mikéntjét kellett volna kikötnie a feleknek, nem sportszervezeti
tagdíjat.

A  MAFSZ  FEB  fegyelmi  szabályzatának  11.1.  pontja  szerint,  a  fegyelmi  eljárást  a
Versenybizottság,  a  Játékvezetői  Bizottság,  a  MAFSZ  Főtitkára,  valamint  a  Szövetségi
Ellenőr írásban kezdeményezheti a Fegyelmi Bizottság elnökénél.
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A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 12.1.  pontja szerint  a kötelezettségszegés  alapos
gyanúja esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke fegyelmi eljárást indít.

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.1. pontja szerint a MAFSZ sportfegyelmi eljárást
folytat  le  a  versenyzővel,  illetve  a  sportszakemberrel  szemben,  ha  az  Stv-be  a  MAFSZ
verseny-,  igazolási  (nyilvántartási)  és  átigazolási,  illetve  egyéb  szabályzataiban  foglalt
kötelezettségeit vétkesen megszegi.
A  MAFSZ  FEB  fegyelmi  szabályzatának  3.5.  pontja  szerint  sportfegyelmi  eljárást  kell
lefolytatni  a  sportszervezettel  szemben,  ha  a  MAFSZ  alapszabályában,  illetve  más
szabályzataiban meghatározott előírásokat megszegi

A  MAFSZ  FEB  fegyelmi  szabályzatának  3.6.  pontja  szerint a  MAFSZ  a  sportfegyelmi
eljárást tagjaival, illetve az általa kiírt vagy szervezett versenyen(versenyrendszerben) részt
vevő sportszervezettel szemben folytathatja le.

Budapest, 2021. február 25.

MAFSZ FEB
(kiadmányozó)

Készült: 4 példányban

1) Fehérvár Enthroners Sportegyesület (e-mail)
2) Levelek Spartans AFC (email)
3) MAFSZ Operatív vezető (e-mail)
4) MAFSZ Irattár
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