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J e g y z ő k ö n y v
nyilvánosan tartott tárgyalásról

Felperes: Súlyemelők Első Dart's Egyesület

Alperes: Magyar Súlyemelő Szövetség

A per tárgya: határozat jogellenességének megállapítása

Ideje: 2015. év május hó 21. napja 13 óra 30 perc

A tárgyalás helye: Budapest V. kerület, Markó u. 27. fszt. 17.

J e l e n  v a n n a k :

dr. Mikus Zsuzsanna
bíró Felperesért: Szilágyi József törvényes képviselő

         dr. Sebők Dorottya ügyvéd 

Alperesért: dr. Kovács Szabolcs ügyvéd 
        Dobos Imre elnök, törvényes képviselő

A bíróság a tárgyalást 13 óra 30 perckor megkezdi és megállapítja, hogy a határnapra idézettek
megjelentek.  Felperesi  törvényes  képviselő  8/F/1.  alatti  kivonatban  írtak  alapján  igazolja
képviseleti jogosultságát. 

A bíróság  tájékoztatja  a  peres  feleket,  hogy  a  tárgyalás  anyaga  hangfelvétel  útján  kerül
rögzítésre,  amelyről  készült  jegyzőkönyv  a  bíróság  kezelőirodáján  8  nap  elteltével
megtekinthető, vagy illetékbélyeg lerovása mellett átvehető.

A bíróság ismerteti az előző tárgyalás óta keletkezett iratokat. A 6. sorszám alatti felperesi
előkészítő  iratot  átadja alperesi  képviselőnek,  a 7.  sorszám alatti  alperesi  előkészítő  iratot
pedig a felperesi képviselőnek.

Felperesi képviselő:
A keresetemet fenntartom az írásbelivel egyezően. Az ügy érdemében hivatkozom rá, hogy
álláspontom  szerint  az  alperes  fegyelmi  jogkörben  nem járt  el  és  nem is  járhatott  el.  A
Sporttörvény  13.  §-a  értelmében  ugyanis  sportfegyelmi  eljárást  kell  lefolytatni  a
sportszervezettel szemben abban az esetben, ha a sportszövetség az alapszabályában vagy más
szabályzataiban meghatározott előírásokat megszegi. Ez alapján tehát nem volt olyan joga az
alperesnek, hogy ezt a támadott határozatot meghozza. Ezen túlmenően hivatkozom arra is,
hogy az alperes határozatának nem képezik alapját mindazon események, amelyeket csatolt az
előkészítő  iratához,  hiszen  ezek  a  határozat  meghozatalához  képest  nem 30 napon  belüli
események voltak,  márpedig 30 napon belül  indíthatott  volna fegyelmi eljárást.  Itt  tehát  a
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2014. augusztusi és szeptemberi eseményekre gondolok. A 30 napos határidőn túl a perbeli
esetben elfordultak szerint fél év után indította ezt az eljárást, ezt pedig elkésetten történt. 

A fegyelmi  szabályzat  14.  §  (2)  bekezdésére  is  hivatkozom,  mely  szerint  a  vétkesség
bizonyítása a fegyelmi jogkör gyakorlóját terheli, azaz az ártatlanság vélelme is megjelenik
elvként.  Az alperes által  hivatkozott  rendelkezés nem azt jelenti,  hogy az elnökség bármit
megtehetne, ezt természetesen csak a jogszabályok és az alapszabályok adta kereteken belül
történhet,  ezzel  ellentétes  jogköröket  nem  gyakorolhat,  így  fegyelmi  jogkört  sem.  Így  a
felfüggesztés jogkövetkezményét sem alkalmazhatta volna. 

A bíró felhívja a felperest, hogy tegye meg nyilatkozatát azzal kapcsolatosan, hogy a
megállapítási  kereset  Pp.  123.  §-ában  írt  feltételei  milyen  módon  állnak  fenn  jelen
esetben, azaz konkrétan milyen jogai azok,  amelynek a megóvására szolgálna,  illetve
arra  is  adjon  részletes  magyarázatot,  hogy  a  már  hatályban  nem  lévő  határozat
megtámadására a polgári perrendtartás, illetve a Ptk. 3:37. §-a alapján milyen módon
van lehetőség. 

A bíró kezdeményezésére a peres felek tárgyalási szünet elrendelését kérik.
A tárgyalás 15 perc szünet után folytatva 14 óra 30 perckor.

Felperesi képviselő:
A  tárgyalási  szünetben  az  alperessel  egyeztettünk  és  bizonytalan  eljárásjogi  helyzetre
tekintettel a felperes a keresetétől eláll abban az esetben, ha az alperesnek perköltségigénye
nincs.

Alperesi képviselő:
A korábbi nyilatkozataimat fenntartom. 
A felperes hivatkozásaira tekintettel ismét felhívom a bíróság figyelmét arra, hogy a felperes
által is hivatkozott BH.221.2003. számú eseti döntésben az alperes hivatkozásait támasztja
elő. Álláspontom szerint nincs a felperesnek olyan jogi érdeke, ami alapján a megállapítást
kérhetné. Azonban a bizonytalan jog helyzetre tekintettel az elálláshoz perköltség iránti igény
nélkül hozzájárulok. 

Ezt követően a bíróság meghozta, majd kihirdette a következő 

V é g z é s t - I .

A bíróság a pert megszünteti.

A peres felek viselik a perrel kapcsolatos költségeiket.

A 18.000,- forint eljárási illetéket az állam viseli. 

A végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek van helye,
melyet  írásban lehet  ennél  a  bíróságnál  3  példányban benyújtani  a  Fővárosi  Ítélőtáblához
címzetten. 

I n d o k o l á s
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A felperes  a  keresetétől  a  per  érdemi  tárgyalását  követően elállt,  az  elálláshoz az  alperes
hozzájárult. Erre tekintettel a bíróság a pert a Pp. 157. § e) pontja alapján utalva a Pp. 160. §
(1) – (2) bekezdésére megszüntette. 

A felek  rendelkezése  értelémben  a  bíróság  arról  rendelkezett,  hogy a  perrel  kapcsolatos
költségeiket maguk viselik. 

Mind az alperes, mind a felperest az Itv. 5. § (1) bekezdés d) pontja alapján teljes személyes
illetékmentesség illeti meg, ezért az eljárás illetéket az állam viseli.

A végzés ellen a Pp. 233. § (1) bekezdés alapján van helye fellebbezésnek.

Felperesi képviselő:
A fellebbezési jogomról lemondok.

Alperesi képviselő:
A fellebbezési jogomról lemondok.

Ezt követően a bíróság meghozta, majd kihirdette a következő 

V é g z é s t - I I .

A bíróság megállapítja, hogy a végzés a mai napon jogerős és végrehajtható.

Tárgyalás befejezve, jegyzőkönyv lezárva: 14 óra 35 perckor.

k.m.f.
dr. Mikus Zsuzsanna s.k.

bíró

A jegyzőkönyvet leírta 
Szilágyi Tünde 
2015. május 21. napján.

A kiadmány hiteléül:
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