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Alulírott dr. Dányi Szilárd ügyvéd, mint Pikó Zsuzsa (lakcím 4400 Nyíregyháza, Pálfi E. u. 23., 
anyja neve. Tóth Ilona, szül.: Nyíregyháza, 1976. március 26.) eljárás alá vont meghatalmazott jogi 
képviselıje (meghatalmazás korábban csatolva) és Aschenbrenner György (született: 1972. január 
21., an: Pintér Ilona, lakik: 8420 Zirc, Gyóni G. u. 32.)  (meghatalmazás csatolva) a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség Fegyelmi Bizottsága (továbbiakban FB.) által, K—360/2011. 
iktatószámon hozott, 2011. szeptember 9. napján kelt, de általam 2011. szeptember 23. napján 
kézhez vett határozata ellen a törvényes határidın belül mindkét ügyfelem nevében és 
képviseletében 
 

fellebbezéssel élek. 
 

Fellebbezésem indokai az alábbiak: 
 
a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Fegyelmi Bizottsága ügyfeleimmel szemben a FIA 
NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz c.) pontja alapján rendelt el fegyelmi 
eljárást, és jelen beadványommal megfellebbezett határozatában azt a megállapítást tette, 
miszerint ügyfeleim megsértették a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség  Fegyelmi 
Szabályzatának (továbbiakban MNASZFSZ) 2.§-át, az Arad Rallye Watt Energy Országos 
Bajnoki futam versenykiírásának 9.1. pontját, továbbá a  FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX 
XI. fejezet 151. szakasz b.), c.), f.), és g.) pontjait és az ehhez főzött kiegészítést, és ezért 
ügyfeleimet 18 hónapra eltiltotta mind a szövetség versenyrendszerében történı, mind a 
nemzetközi sport tevékenységtıl. 
 
Az igen terjedelmes határozat indokolása szerint Pikó Zsuzsa elfogultsági indítványt terjesztett 
elı, melyet az MNASZ Elnöke elbírált és alaptalannak talált, és ezen nyilatkozattal a fegyelmi 
bizottság elnöke már a tárgyalást megtartása elıtt rendelkezett, az eljárás alatt ennek írásbeli 
beszerzése is megtörtént. Mindezekbıl az eljáró fegyelmi bizottság azt a következtetést vonta le, 
hogy a fegyelmi bizottság elnökének az elfogultsága nem volt megállapítható. 
 
 
Álláspontom szerint az - a tényszerőség végett egyébként általam, mint jogi képviselı által 
elıterjesztett - elfogultsági indítvány fentiek szerinti „elbírálásával” az eljáró fegyelmi bizottság 
megsértette az MNASZFSZ 9.§ (6) bekezdését, mely kimondja, hogy összeférhetetlenség 
kérdésében a bejelentés, vagy a kifogás alapján, amennyiben az elnök személyét érinti, a Szövetség 
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elnöke határoz. Mindez tehát azt jelenti, hogy a Szövetség elnöke az elfogultsági kifogás 
kérdésében – értelemszerően – csak az ez irányú kifogás elıterjesztése után dönthet, hiszen jelen 
ügyben, amennyiben a határozat fentebb idézett része egyáltalán megfelel a valóságnak, mellyel 
kapcsolatban kételyeink vannak, abban az esetben is tényként állapítható meg, hogy az 
elfogultsági kifogással kapcsolatos eljárás még az elıtt zajlott le, mielıtt az be lett volna jelentve, 
és az ezzel kapcsolatos elnöki döntést az eljáró bizottság sem a 2011. szeptember 2. napján 
megtartott tárgyaláson, sem azt követıen nem küldte meg sem az ügyfeleim részére, sem az én 
részemre. Azaz az eljáró fegyelmi bizottság az MNAFSZ fentebb meghatározott szabályát 
semmibe véve járt el az elfogultsági kifogás ügyében, ezáltal az eljárás alá vontak jogait súlyosan 
megsértette, és ezáltal megakadályozta azt is, hogy a Szövetség elnöke szabályos döntést hozzon 
az ügyben, melyhez megismerje az általunk a kifogás bejelentésével egyidıben bizonyítékként 
becsatolt DVD felvételt is, amelybıl egyértelmően megállapítható álláspontom szerint, hogy 
Tóth-Gili Ferenc úr jelen ügyben nem tud elfogulatlanul eljárni. Itt megjegyezni kívánom még azt 
is, hogy amennyiben az eljáró fegyelmi bizottság szabályosan kívánt volna eljárni, akkor Tóth-Gili 
Ferenc úr „partizánakcióját” figyelmen kívül hagyva, az ez irányú kifogás bejelentését követıen 
intézkedett volna a Szövetség Elnöke határozatának beszerzése iránt, és addig az ügyben nem 
folytathatta volna az eljárást, de ha ezt még meg is teszi, akkor is jelezni kellett volna a Szövetség 
Elnökének mindezt. Az elfogultsági kifogással kapcsolatban, melyet a fentiekre tekintettel 
továbbra is elbírálatlannak tartunk, ez úton is jelzem, hogy fenntartjuk, és ez úton kérem a Tisztelt 
Fellebbviteli Bizottságot, hogy az iratokat  a fentebb már, és az elsı fokú eljárás során becsatolt 
bizonyítékunkkal együtt jutassa el a Szövetség Elnökéhez döntése meghozatala céljából, és abban 
az esetben, amennyiben a Szövetség Elnöke a kifogásnak helyt ad, szíveskedjen hatályon kívül 
helyezni az eljárást, és a fegyelmi bizottságot új eljárásra utasítani, tekintettel arra, hogy elfogultság 
esetén a kizárt személy részvételével megtartott tárgyalást meg kell ismételni az MNAFSZ alapján. 
 
A vitatott határozat az elfogultsági kérdéskört követıen a 2011. szeptember 9. napjára kitőzött 
tárgyalás elhalasztása iránti kérelemmel fogalakozik. Aschenbrenner György ez irányú kérelmével 
kapcsolatban az eljáró fegyelmi bizottság megállapítja, hogy rám való hivatkozása nem helytálló, 
figyelemmel arra, hogy az MNAFSZ 13.§ (7) bekezdése alapján én nem voltam még szabályosan 
meghatalmazott képviselıje jelen ügyben Aschenbrenner Györgynek. Ezzel összefüggésben 
hivatkoznak arra is, hogy az általam küldött 2011. szeptember 7-én kelt kérelemben magam sem 
hivatkoztam arra, hogy én lennék Aschenbrenner György meghatalmazott jogi képviselıje. 
 
A fentiekkel kapcsolatban én valóban nem hivatkoztam a 2011. szeptember 7.-én kelt 
átiratomban arra, hogy Aschenbrenner György jogi képviselıje is lennék, pontosan az eljáró 
fegyelmi bizottság által is megjelölt szabályhely miatt, hiszen nem volt átadva addig eredeti 
meghatalmazásom, viszont ennek az ügy szempontjából semmilyen jelentısége nincs, ugyanis az 
eljáró fegyelmi bizottság ügyfeleimmel szemben nem külön eljárásokban folytatta le a fegyelmi 
eljárást, és azt 2011. szeptember 9. napján sem különítették el, így , figyelemmel az MNASZFSZ 
13.§ (2) bekezdésére, mivel az eljárás alá vontak bármelyikének a jogi képviselıje a távolmaradását 
méltányolható indokkal elıre jelezte, abban az esetben az eljáró fegyelmi bizottság szabályosan az 
az addig eredeti meghatalmazással igazolt ügyfelemet is, mint eljárás alá vontat érintı ügyben nem 
tarthatott szabályosan tárgyalást, és ezen szabály figyelmen kívül hagyásával a jelen ügyben eljáró 
fegyelmi bizottság súlyosan megsértette az MNASZFSZ 13.§ (2) bekezdését. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság hivatkozott arra is, hogy neki az MNAFSZ  14.§ (1) bekezdése, és a 
12.§ (4) bekezdése alapján, nem volt arra szabályzati lehetısége, hogy a tárgyalást elhalassza, mely 
ilyetén formában szintén szabályellenes hivatkozási alap, ugyanis az MNASZFSZ 14.§ (1) 
bekezdése, melyre az eljáró fegyelmi bizottság is hivatkozik, azt mondja ki, hogy az elsı fokú 
eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül határozathozatallal be kell 
fejezni, és mivel jelen fegyelmi eljárást 2011. augusztus 24. napján rendelte el Tóth-Gili Ferenc, 
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ezért semmilyen eljárásjogi kényszer nem volt a fegyelmi bizottságon amely kizárta volna, hogy a 
2011. szeptember 9. napján megállapítsa, hogy a tárgyalás megtartásának szabályzati feltételei nem 
állnak fenn, és  új tárgyalást tőzzön ki, hiszen ezen a napon még pontosan 15 napja volt a 
fegyelmi bizottságnak, hogy a határidı meghosszabbítása nélkül, melyre egyébként szabályzati 
lehetısége lett volna az eljáró fegyelmi bizottság elnökének,  új tárgyalást tartson, és az ügyet 
legalább a szabályosság látszatának fenntartásával határozathozatallal befejezze, mely 15 nap  
bıven elég lett volna az eljáró fegyelmi bizottság által e tárgykörben szintén csak ürügyként 
hivatkozott, az MNASZFSZ 12.§(4) bekezdésében három munkanapos értesítési határidı 
megtartására. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság határozatának indokolása szerint a fentieken túl az általam 
hivatkozott indok sem helytálló, mivel a meghatalmazásom ügyvédi irodára került kiállításra, és az 
iroda életében fogalmilag kizárt a családi tragédia. Az eljáró fegyelmi bizottság indokolásának ezen 
részét, nekem, mint „ügyvédi irodának”, amelynél az érzelmek is fogalmilag kizártak ugyebár, 
nehéz pusztán csak  jogilag értékelnem, de mivel ez a kötelességem így megteszem. Mint 
vélhetıleg a  határozatot többek között jegyzı, de alá nem író két „Dr.-el” kezdıdı nevő tag is 
tudja, ügyvédi tevékenységet egyéni ügyvédként, és ügyvédi iroda keretében lehet folytatni egyéb 
törvényes feltételek fennállása esetén, mely utóbbi mőködési forma nem jelent feltétlenül társas 
mőködést, így ugyan az ügyvédi irodát valóban nem érheti családi tragédia, de annak egyetlen 
tagját, aki egyben a meghatalmazásban megjelölt egyedüli ügyintézı, és így egyben az ügyben a 
jogi képviselı is, igen, mint ahogy jelen esetben is történt, ahogy az eljáró fegyelmi bizottság által 
igazoltan kézhez vett, 2011. szeptember 7. napján kelt átiratomban is jeleztem, amikor elıadtam 
azt, hogy egyszemélyes ügyvédi irodaként mőködöm. 
Az eljáró fegyelmi bizottság indokolásának fentebb ismertetett része méltán tükrözi azt az engem, 
mint a rallye sporton kívül álló személyt is mellbevágó rosszindulatot és pártosságot, ami 
elsısorban Tóth-Gili Ferenc úr részérıl nemcsak a határozatból, hanem a 2011. szeptember 2. 
napján megtartott tárgyalás során is sugárzott részben felém és Pikó Zsuzsa felé, és különösen az 
ott jelen nem lévı Aschenbrenner György irányába. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság határozata indokolásában elıadta továbbá azt is, hogy az elsı 
tárgyalás berekesztése után a „jogi képviselı”, azaz én, személy szerint dr. Dányi Szilárd ügyvéd, 
és nem az ügyvédi iroda, amelynél megjegyzem fogalmilag kizárt, hogy beszélni tudna, jeleztem, 
hogy tárgyalásütközés miatt nem megfelelı a 2011. szeptember 9.–i idıpont, ebbıl következıen 
kellı idı állt rendelkezésemre annak érdekében, hogy a helyettesítésemrıl gondoskodjak. Az 
eljáró fegyelmi bizottság által a fentiekben elıadottakkal kapcsolatban jelzem, hogy az egyrészt 
iratellenes, ugyanis ilyen kijelentésemet a jegyzıkönyv nem tartalmazza, de még ha az 
iratellenességtıl függetlenül igaz is lenne, semmilyen, a fegyelmi bizottság indokolásának 
megfelelı következtetés levonására nem alkalmas, ugyanis én dr. Dányi Szilárd, mint a fegyelmi 
bizottság által ez úton mégiscsak jogi képviselıként elismert ügyvéd, nem ezért, és nem ekkor 
kértem a tárgyalás elhalasztását. 
 
Tóth-Gili Ferenc urat, mint a fegyelmi bizottság elnökét  – álláspontom szerint – a szabályos 
eljárás látszatára is alig adva, csak és kizárólag az a cél vezérelte, hogy a Mecsek Rallye kezdete 
elıtt mindenképpen befejezzék az eljárást, és megbüntessék ügyfeleimet, azért, hogy ügyfeleim ne 
tudjanak a versenyre koncentrálni megfelelıen, és ezzel segíthesse volt csapata „üdvöskéjének” 
eredményes szereplését, egyben megakadályozza ügyfeleimet a bajnoki cím megszerzésében, mely 
próbálkozása a fentiek ellenére sem járt sikerrel, ugyanis ügyfeleim, csak azért is bebizonyították, 
hogy egyesek nemtelen, igaztalan, és rosszindulatú mesterkedése ellenére a pályán ık a legjobbak. 
Itt megjegyezném, hogy a 2011. szeptember 9. napján kiszabott büntetés ténye, és mértéke 
érdekes módon szeptember 10. napjára valamilyen „különleges okból és módon” ki is szivárgott, 
annak ellenére, hogy a határozatot nem hozta nyilvánosságra az eljáró fegyelmi bizottság, melynek 
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oka vélhetıleg az lehetett, hogy – információnk szerint - Tóth-Gili Ferenc a tárgyalás napjának 
délutánján megjelent Pécsett a versenyen és azonnal terjeszteni kezdte a 18 hónapos eltiltásról 
szóló döntést anélkül, hogy errıl  az eljárás alá vontakat, illetve azok jogi képviselıjét bárki is 
értesítette volna, mely szintén alátámasztja azon álláspontunkat, miszerint Tóth-Gili Ferenc jelen 
ügyben nem hogy nem elfogulatlan, de még az elfogulatlanság látszatára sem ad. 
 
 Mint ahogy a tárgyalási jegyzıkönyvekbıl megállapítható az ügyben tartott két tárgyaláson az 
eljáró fegyelmi bizottság tagjaiban részben változás történt, mely álláspontom szerint nem 
összeegyeztethetı az MNASZFSZ 9.§ (2) bekezdésével, mely szerint a fegyelmi eljárás során a 
fegyelmi bizottság három tagja járhat el, és az eljáró tagokat a fegyelmi bizottság elnöke jelöli ki.  
 
Fenti szabályhellyel ellentétben jelen fegyelmi eljárásában nem három, hanem négy tag járt el, úgy 
hogy két tag nem vett részt a teljes fegyelmi eljárásban, sıt egy tag a határozathozatalban sem, így 
jelen fellebbezéssel támadott elsı fokú határozat ezen okból is szabályellenes álláspontom szerint. 
Itt megjegyezni kívánom, hogy az eljáró fegyelmi bizottság sem engem, mint jogi képviselıt, de az 
ügyvédi irodát sem tisztelte meg azzal, hogy megküldje a 2011. szeptember 2. napján tartott 
tárgyalás jegyzıkönyvét, jogi képviselıi feladataim ellátását ezzel is megpróbálva akadályozni. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság határozatában kitért arra, hogy én, mint eljáró jogi képviselı úgy 
nyilatkoztam, miszerint a rendelkezésemre bocsátott iratok alapján a fegyelmi eljárást az RSB 
kezdeményezte, akinek nem volt az MNASZFSZ 11.§-a alapján erre szabályzatban biztosított 
lehetısége, mellyel ellentétben az eljáró fegyelmi bizottság szerint  engem már az eljárás során 
arról tájékoztattak, hogy a fegyelmi eljárást az MNASZ fıtitkára kezdeményezte, és az ezzel 
kapcsolatos okirat az eljárás anyagai között fellelhetı. Az eljáró fegyelmi bizottság fenti 
megállapításával kapcsolatban elı kívánom adni, hogy a 2011. szeptember 2. napján megtartott 
tárgyalás alkalmával nem volt az iratok része az MNASZ fıtitkárának állítólagos eljárást 
kezdeményezı átirata, vagy ha az ott is volt az eljáró fegyelmi bizottságnál, azt nem tárta sem 
Pikó Zsuzsa, sem én elém. Ezzel kapcsolatban kötelességem megjegyezni azt is, hogy abban az 
esetben, amennyiben ilyen fıtitkári átirat 2011. augusztus 24. napján még nem létezett, abban az 
esetben az eljáró fegyelmi bizottság már eddig is sokat emlegetett, és továbbra is elfogultnak 
tartott elnöke az MNASZFSZ 11.§-ban leírtakat megsértve rendelt el szabályellenesen ügyfeleim 
ellen fegyelmi eljárást, míg abban az esetben, amennyiben ilyen fıtitkári átirat létezik, és az eljárás 
megindítását megelızıen is már létezett, abban az esetben az eljáró fegyelmi bizottság elnöke 
megsértette az MNASZFSZ 12.§ (3) bekezdését, mely kimondja, hogy az értesítéshez csatolni kell 
a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló írásbeli dokumentumokat is, ami jelen ügyben ebben az 
esetben kétséget kizáróan bizonyítottan nem történt meg, és amely mulasztásával az eljáró 
fegyelmi bizottság elnöke szintén megsértette az eljárás alá vontak szabályzatban és egyébként 
jogszabályban (a sportfegyelmi felelısségrıl szóló 39/2004. (III.12.) Korm. rendelet 4.§ (4) 
bekezdése) is biztosított jogait. 
 
További eljárási szabálysértés az eljáró fegyelmi bizottság részérıl, és ezáltal magának a 
határozatnak a hitelessége kérdıjelezhetı meg azzal, hogy a határozat  indokolásának utolsó 
bekezdése szerint „ a kiadmány hiteléül a fegyelmi bizottság elnökének aláírása szolgál, ugyanezért 
az MNASZ mindenkori iroda vezetıje felel ugyancsak aláírásával, mint kiadmányozó”, míg a 
határozat megtekintése alapján kétséget kizáróan bizonyított, hogy azt Tóth-Gili Ferenc a 
részemre kiadmányozott példányon nem írta alá, mint bizottsági elnök, azaz a határozat, illetve 
annak kiadmánya hiteléért felelıs személy, viszont aláírta kiadmányozóként, melyet viszont 
szabályszerően nem tehetett meg, mivel nem ı az MNASZ iroda vezetıje, hanem Sztankovics 
Györgyi, akinek viszont a részemre kiadmányozott határozaton sehol sem szerepel az aláírása. 
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Az eljáró fegyelmi bizottság ügyfeleimmel szemben az ez irányú értesítés alapján kétséget 
kizáróan bizonyítottan megállapítható módon csak és kizárólag a Nemzetközi Sportkódex 151.§ 
(C) pontja  megsértésének gyanúja miatt rendelt el fegyelmi eljárást, ezzel szemben ügyfeleimmel 
szemben megállapította felelısségüket az MNASZFSZ 2.§-ának, az Arad Rallye Watt Energy 
Országos Bajnoki futam versenykiírásának 9.1. pontjának, továbbá a  FIA NEMZETKÖZI 
SPORTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz b.), f.), és g.) pontjaim tekintetében is, mely szintén 
eljárásjogi szabálysértés az eljáró fegyelmi bizottság részérıl, ugyanis ezzel megsértették az 
MNASZFSZ 12.§ (1) bekezdésének a) pontját, mely szerint a fegyelmi eljárást megindító 
értesítıben meg kell határozni a fegyelmi eljárás tárgyát, mely ilyetén formában, bizonyos fokú 
„vádhoz kötöttséget” eredményez az adott ügyben, azaz azt, hogy csak és kizárólag a fegyelmi 
eljárás ezen tárgya tekintetében folytatható le az adott ügyben fegyelmi eljárás, és másban nem, 
mely álláspontomat alátámasztja az MNASZFSZ 11.§ (3) bekezdése, amely szabályozza azt az 
esetet, ha a Fegyelmi Bizottság elnökében a fegyelmi eljárás során  valaki ellen fegyelmi eljárás 
elrendelésének szükségessége merül fel, indíthat fegyelmi eljárást, viszont ez nem jelenti azt, hogy 
ugyanezen eljárás keretében az eljárás alá vont, vagy jogi képviselıje ez irányú tájékoztatása 
nélkül, kiterjeszthetı lenne az eljárás, olyan fegyelmi vétségekre nézve is, melyekben az eljárás 
megindítása nem történt meg. 
 
Az általam fentebb elıadott eljárási szabálysértések után az anyagi jogi szabálysértésekkel 
kapcsolatban az alábbiakat kívánom elıadni: 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság az általa megállapított, egyébként valótlan tényállást a 
határozatszerkesztés legelemibb szabályait semmibe véve, de ami nagyobb baj, hogy a 
sportfegyelmi felelısségrıl szóló 39/2004. (III.12.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdés c) pontját is 
megsértve, tehát jogszabálysértı módon a rendelkezı részben rögzítette és nem a határozata 
indokolásában. Az végképp érthetetlenné teszi az eljáró fegyelmi bizottság okirat-szerkesztési 
szisztémáját, hogy viszont egyes, általa megállapítani vélt fegyelmi vétség tényállását igazából nem 
is rögzíti, maximum utalgat rá a határozata indokolási részében. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság által a rendelkezı részben megállapított tényállás egyébként, mint 
fentebb utaltam is rá, valótlan, és iratellenes is. Az eljáró fegyelmi bizottság által megállapított 
tényállás szerint ügyfeleim összesen hat alkalommal  nem a saját, hanem a 136. rajtszámú páros 
dokumentációjával léptek pályára, illetve hagyták el azt, mely teljes mértékben valótlan, ugyanis  a 
2011. szeptember 2. napján megtartott tárgyaláson a bizonyítékként rendelkezésre álló 
dokumentációból kétséget kizáróan bizonyítottan megállapítható, hogy ügyfeleim három 
alkalommal mentek a 136. rajtszám alatt és három alkalommal a saját, azaz a 102. rajtszámuk alatt. 
 
A fegyelmi bizottság megállapítása szerint „ezzel a magatartással, valós esélye volt annak, hogy 
további jogosulatlan pályabejárásokat végezzenek és ezzel nagymértékő és jogtalan elınyhöz 
jussanak.”. A fegyelmi bizottság ezen megállapítása jogilag teljes mértékben értelmezhetetlen, 
ugyanis az, hogy mi következhetett volna be, egy sportfegyelmi eljárásnál teljes mértékben 
irreleváns, csak és kizárólag az számít, hogy mi következett be, azaz jelen ügyben a fegyelmi 
bizottság fenti megállapításával ellentétben, csak és kizárólag annak van jelentısége, hogy 
ügyfeleim a pályabejáráson pontosan annyi szakaszt teljesítettek, amennyi minden versenyzınek 
jogában állt, és egyetlen centivel sem többet. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság megállapítása szerint ügyfeleim „amikor saját elmondásuk szerint (ez 
itt már maga iratellenes, hiszen Aschenbrenner György nem tett - tıle független okból - vallomást 
az ügyben, csak Pikó Zsuzsa) felismerték a „hibát”, akkor sem tettek meg minden elvárható lépést 
annak érdekében, hogy az ott a helyszínen haladéktalanul tisztázható legyen”. Az eljáró fegyelmi 
bizottság fenti megállapítása nem az elsı, és nem is az utolsó jogi abszurditása a határozatában 
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álláspontom szerint, ugyanis költıi a kérdés, de muszáj feltennem, hogy ugyan mit is kellett volna 
tennie ez ügyben ügyfeleimnek, azon túl, hogy a helyzetet nem használták ki kétséget kizáróan 
bizonyítottan plusz pályabejárásra, talán fel kellet volna jelenteniük önmagukat, vagy haza menni a 
versenyrıl, esetleg visszavonulni a versenyzéstıl?! 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság az általa kiszabott büntetéssel súlyosan megsértette az MNASZFSZ 
3.§ (2) bekezdés a) pontját, amikor is ügyfeleimet, mint sportolókat nemzetközi 
sporttevékenységtıl is eltiltotta. A hatályos MNASZFSZ fentiekben citált rendelkezése ugyanis 
csak és kizárólag a Szövetség versenyein történı részvételtıl tilthat el sportolót, és csak és 
kizárólag sportszervezettel szemben lehet az MNASZFSZ 5.§ (1) bekezdés h) pontja alapján 
nemzetközi sportrendezvénytıl történı eltiltást alkalmazni, mely utóbbi jelen ügyben nem 
alkalmazható, ugyanis itt sportszervezet ellen nem indult fegyelmi eljárás.  
Itt megjegyezni kívánom, hogy az MNASZFSZ taxatíve sorolja fel a fegyelmi büntetéseket, azaz 
az eljáró fegyelmi bizottság attól nem térhet el, mint szabályalkalmazó, és csak és kizárólag olyan 
büntetést szabhat ki, melyet az MNASZFSZ rögzít. Itt kötelességem elıadni, hogy a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetségnek kötelessége betartani a  Magyar Köztársaság jogszabályait, így a 
sportról szóló 2004. évi I. törvényt is, melynek 12.§-a tételesen meghatározza, hogy sportfegyelmi 
ügyben csak és kizárólag milyen büntetések szabhatók ki, és amelynek a (3) bekezdés a) pontja az 
MNASZFSZ.-el egyezıen sportolóra csak és kizárólag a sportszövetség versenyein történı 
részvételtıl eltiltást ismeri, és ismeri el alkalmazható fegyelmi büntetésként, a nemzetközit nem. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság határozatában Aschenbrenner Györggyel kapcsolatban azt a 
megállapítást tette, hogy nevezett azzal, hogy írásban nem nyilatkozott, és írásban nem tett 
bizonyítási indítványt, bár ezt megtehette volna, ügyfelem számára a fegyelmi eljárás semmilyen 
jelentıséggel nem bírt, annak súlyát igyekezett figyelmen kívül hagyni, és álláspontja szerint ez 
nem sportemberhez méltó magatartás. Fenti értékelésével az eljáró fegyelmi bizottság figyelmen 
kívül hagyta azt a szabályzatban és jogszabályban biztosított jogait az eljárás alá vontnak. 
 
Elı kívánom adni még, hogy több, mint érdekes, és jelen eljárásra kifejezetten jellemzı az a tény, 
hogy minden egyes általunk javasolt bizonyítási indítványt elutasított az eljáró fegyelmi bizottság, 
mely hően tükrözi az egész ügyhöz való hozzáállását. 
 
Álláspontom szerint a tényállás teljes körő feltárásához az általunk indítványozott személyek 
meghallgatása igenis indokolt lett volna, és indokolt továbbra is, így a bizonyítási indítványainkat 
továbbra is fenntartjuk, sıt az ki kívánom egészíteni azzal, hogy kérem  Fábián Ottó ismételt 
meghallgatását, mivel az eljáró fegyelmi bizottság által felvett jegyzıkönyvbıl az általa tett 
nyilatkozat egy része kimaradt, és így az elsı fokú határozatban az általa elmondottak nem 
megfelelıen  kerültek rögzítésre, valamint kérjük  Domonkos Péter (lakcím:. Sajószentpéter 3770 
Tárna u 5/d) meghallgatását is, aki Fábián Ottóval együtt vette át a papírokat, így alá tudja 
támasztani  a Fábián Ottó által elmondottakat. Természetesen továbbra is kérjük Kazár Miklós, 
valamint Percze Nándor tanúként történı meghallgatását, akik szintén rajtszám nélkül kapták 
meg a pályabejáró matricát. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság Kovács Levente versenyigazgató vallomását, mint „lényeges 
nyilatkozatot”  és nevezett személyt mint „szakértı tanút” rögzítette, és elmulasztotta 
megemlíteni Kovács Levente azon kijelentését, mely szerint Fábián Ottó valóban üres 
dokumentációt vett át, melyet Kovács úr  a tárgyaláson elismert, és amelyet azzal próbált 
mentegetni, hogy a Fábián Ottó által képviselt csak a helyszínen nevezett és azt is állította, hogy 
még a nevezési díjat sem fizette be.. Ennek cáfolataként csatoltan megküldöm az Antalffy-Vas-
Borosi páros nevezési díja befizetésének igazolását, melynek alapján kétséget kizáróan 
bizonyítottan megállapítható, hogy Kovács Levente tanúként nem mondott igazat.  
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Ezzel kapcsolatban indítványozom Bujdos Miklós és navigátorának meghallgatását is, akik szintén 
kitöltetlenül kapták a pályabejárási dokumentációt, amely szintén cáfolja a versenyigazgató azon – 
egyébként jegyzıkönyvileg igazoltan önmaga által is megcáfolt - kijelentését, miszerint  „nem 
fordulhatott elı, hogy kitöltetlen dokumentációt adtak ki”. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság 2011. szeptember 9. napján meghallgatta Katona Zsoltot és Szamos 
Miklóst, tette egyébként mindezt úgy, hogy 2011. szeptember 2. napján tartott tárgyaláson még 
utalni sem utalt arra, hogy ezen személyeket is meg kívánja hallgatni. 
 
Katona Zsolt azt állította, hogy két nappal a fegyelmi tárgyalás elıtt beszélt Aschenbrenner 
Györggyel , aki azt mondta neki, hogy senki nem mond igazat, ı egyébként ott sem tartózkodott, 
és a tárgyalás idıpontjában kórházban fog tartózkodni.  
 
Katona Zsolt vallomásával kapcsolatban ügyfelem arról tájékoztatott, hogy az általa elıadottak 
nem fedik a valóságot, ugyanis ı nem mondott olyat Katona úrnak, hogy ott sem volt, és olyat 
sem mondott, miszerint a fegyelmi eljárás idıpontjában kórházban lesz. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság tanúként hallgatta ki – szintén elızetes utalás nélkül – Szamos 
Miklóst, aki elıadta, hogy Aschenbrenner György neki telefonon mindent tagadott, majd küldött 
egy e-mailt, melyben bocsánatot kért az addig tett valótlan állításai miatt. Csatoltom 
fellebbezésemhez az Aschenbrenner György által Szamos Miklósnak küldött e-mailt, melybıl 
kiderül kétséget kizáróan bizonyítottan, hogy az e-mail tartalma érdemben nem felel meg a 
fegyelmi bizottság által  Szamos úrnak tulajdonított nyilatkozatnak, ugyanis csak és kizárólag azt 
tartalmazza, amelyet Pikó Zsuzsa egyébként a meghallgatása során elismert, hogy a pályabejáráson 
két autóval voltak, és azt, hogy Tóth-Gili  Ferenctıl nem várható el a fegyelmi eljárás korrekt 
lefolytatása. Itt kötelességem megjegyezni, figyelemmel az MNASZFSZ 9.§ (4) bekezdés b) 
pontjára, hogy Szamos Miklós úr tanúvallomása okán már nem vehet részt a fellebbviteli 
eljárásban, mint a fellebbviteli bizottság tagja. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság azt a megállapítást tette, miszerint ügyfeleim megsértették a 
MNASZFSZ 2.§-át, továbbá a  FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz 
b.), c.), f.), és g.) pontjait és az ehhez főzött kiegészítést, mely ilyen formában  szintén szabálytalan 
megállapítás, hiszen az MNASZFSZ 2.§-a azt mondja ki, hogy fegyelmi vétséget követ el az a 
sportoló, aki a FIA szabályzataiban foglalt kötelezettségét vétkesen megszegi, így ügyfeleim nem 
tudták önálló fegyelmi vétségként, mint az MNASZFSZ 2.§-át, mind a  FIA NEMZETKÖZI 
SPORTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz b.), c.), f.), és g.) pontjait külön-külön megsérteni, 
maximum csak az MNASZFSZ 2.§-át, amely megsértésnek alapja lehetne - egyéb szabályzati 
feltételek fennállása esetén - a  FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz 
b.), c.), f.), és g.) pontjai, de nem önálló fegyelmi vétségek. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság  megállapítása szerint ügyfeleim megsértették a FIA Nemzetközi 
SPOTKÓDEX IX. fejezet 151. szakasz b) pontját, melynek megállapítása jelen ügyben az általam 
korábban kifejtetteken túl azért is szabálysértı, mert ezen szabályhely, nem a pályabejárás 
alkalmával használt autóra, hanem magára a versenyen használt autóra vonatkozik, ugyanis egy 
pályabejárás alkalmával használt autónál nem létezik a „nem megfelelı” kategória, hiszen 
bármilyen autó használható erre a célra. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság  megállapítása szerint ügyfeleim megsértették a FIA Nemzetközi 
SPOTKÓDEX IX. fejezet 151. szakasz c) pontját, melynek megállapítása jelen ügyben az általam 
korábban kifejtetteken túl azért is szabálysértı, mert a lefolytatott bizonyítási eljárás során 
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semmilyen csalárd, tisztességtelen magatartás bizonyításra nem került ügyfeleimmel szemben, 
csak és kizárólag az, hogy elkövettek egy adminisztrációs hibát. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság megállapítása szerint ügyfeleim elkövették a FIA Nemzetközi 
SPOTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz f) pontjában körül írt fegyelmi vétséget, melynek 
megállapítása jelen ügyben az általam korábban kifejtetteken túl azért is szabálysértı, mert 
ügyfeleim semmilyen olyan magatartást nem tanúsítottak, mellyel jelen pontot megsértették volna. 
Mindez különösen annak tükrében igaz, hogy a fegyelmi vétség Szamos Miklós meghallgatásának 
eredményeként  került „súlyos megítélés alá”, aki elmondása szerint csak Aschenbrenner 
Györggyel beszélt és e-mailozott, mégis megállapították  Pikó Zsuzsával szemben is ezen fegyelmi 
vétséget, aki nem beszélt semmit Szamos Miklóssal. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság  megállapítása szerint ügyfeleim elkövették a FIA Nemzetközi 
SPOTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz g) pontjában körülírt fegyelmi vétséget, melynek 
megállapítása jelen ügyben az általam korábban kifejtetteken túl azért is szabálysértı, mert 
ügyfeleim az együttmőködést nem tagadták meg a vizsgálat alatt, ez egyébként egy eljárás alá 
vontnál fogalmilag teljesen kizárt, ugyanis egy eljárás alá vontnak törvényes joga hallgatni, mint 
ahogy ıt ad absurdum, az igazmondási kötelezettség sem terheli, így azt, hogy az eljárás alá 
vontak bármelyike nem jelent meg a tárgyaláson, vagy ott a fegyelmi bizottság álláspontja szerint 
nem mondott igazat, nem minısül fegyelmi vétségnek.. Ez a szabályhely ugyanis eljárás alá vontra 
nem vonatkozik, csak például a tanúkra, ha egy fegyelmi ügyben megtagadnák a vallomástételt. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság megállapítása szerint ügyfeleim elkövették a FIA Nemzetközi 
SPOTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz g pont alatti kiegészítésében meghatározott fegyelmi 
vétséget is, melynek megállapítása jelen ügyben az általam korábban kifejtetteken túl azért is 
szabálysértı, mert ügyfeleim pusztán azzal, hogy megtehették volna, de nem tették meg, még nem 
követték el a tiltott pályabejárás kísérletét, azaz azt, hogy ık megpróbálkoztak többet menni a 
pályabejáráson, mint amennyit szabad, ugyanis, erre nézve semmi, azaz semmi bizonyíték nem 
merült fel jelen eljárásban, ez nem, több, mint Tóth-Gili úrnak a 2011. szeptember 2. megtartott 
tárgyaláson folyamatosan hangoztatott (jegyzıkönyvbe nem került) fixa ideája. 
 
Ügyfeleim általunk sem vitatottan megsértették az Arad Rallye versenykiírásának 9.1. pontjának 
utolsó mondatát (amely viszont nem képezte az elrendeléskor a fegyelmi eljárás tárgyát, így az 
ezzel kapcsolatos eljárásjogi álláspontomat továbbra is fenntartom), amikor is az autócsere után 
nem kértek a rendezıtıl új matricát, melyet nem tesz meg nem történté az a fegyelmi bizottság 
által kétséget kizáróan bizonyítottan nem cáfolt tény sem, hogy telefonon ez ügyben 
megpróbáltak intézkedni. Itt megjegyezni kívánom még, hogy ügyfeleim azért próbálták 
mindenáron telefonon bejelenteni az ideiglenes autócserét, mert a versenyiroda olyan távolságban 
volt, hogy amennyiben személyesen bemennek, úgy a pályabejárásra meghatározott 
idıintervallum nem lett volna elég a gyorsasági szakaszok feldolgozására, és hozzátartozik még a 
tényállás teljes körő feltárásához az is, miszerint ugyan a verseny rajtjáig a rendezı (Adamovics 
Márk), majd a rajt után a versenyigazgató (Kovács Levente) aki kompetens egy versenyen, de 
mivel a versenyirodán személyesen Kovács Levente adta ki a pályabejárás dokumentációját, így 
logikusnak tőnt, hogy İt is próbálják értesíteni az autócserérıl. 
Álláspontom szerint ügyfeleim fentiekben körülírt magatartása ugyan szabálytalannak 
minısíthetı, de nem minısül semmiképpen sem csalárd, tisztességtelen viselkedésnek, vagy 
tettnek, így ügyfeleim nem követték el a FIA Nemzetközi SPOTKÓDEX XI. fejezet 151. szakasz 
c) pontjában körül írt fegyelmi vétséget sem, figyelemmel arra, hogy a pályabejáráson semmilyen 
nemtelen elınyt nem szereztek, és ilyen elıny szerzése nem is állt a szándékukban. 
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Tényként jelenthetı ki az is, hogy ügyfeleim egyetlen centivel sem mentek többet a pályabejárás 
során, mint amennyit mehettek volna egy autóval is, és azt kétséget kizáróan bizonyítják az 
aláírások is, így ugyan ügyfeleim elismerten elkövettek egy adminisztrációs hibát, de azzal 
semmilyen versenyelınyt nem szereztek. 
 
Itt megjegyzem még azt is, hogy ügyfeleim ezért a „rendkívül súlyos” fegyelmi vétségért a 
versenyen egy perces büntetést kaptak, annak ellenére, hogy akár kizárást, vagy a rajtengedély 
visszavonását is alkalmazhatott volna velük szemben a Felügyelı Testület, amennyiben tényleg 
igaz lenne a fegyelmi bizottság azon bizonyítékokkal alá nem támasztott, némely helyen jogi 
abszurditásba torkolló víziója, miszerint ügyfeleim elkövették a határozatban meghatározott 
tetteket, és ezáltal az évszázad sportfegyelmi vétségeit. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság által sporterkölcsi kérdésekben kifejtettekkel kapcsolatban miszerint 
Aschenbrenner György nem ismerte el egyes személyeknek a sportfegyelmi vétség elkövetését, és, 
hogy a fegyelmi bizottság szerint, aki sportfegyelmi vétséget követ el, köteles azt ıszintén és 
haladéktalanul feltárni egy jog és/vagy szabályalkalmazó testülettıl,  finoman fogalmazva is 
nevetséges megállapítás, ugyanis – mint korábban kifejtettem – az eljárás alá vontnak nincs ilyen 
fajta kötelessége, így ezt bárkinek is a terhére róni a jogi nonszensz kategóriájába tartozik.. 
 
  
Ezen fegyelmi bizottsági irományi részbıl azért egy részt mégiscsak kiemelnék, mégpediglen azt, 
miszerint „a sport területén teret, nyerhetne az „ügyeskedés” és az az elv, hogy csak azért felelnek 
ami, kiderül és bizonyított.”. Ezen jogi gyöngyszem hően tükrözi az eljáró fegyelmi bizottság 
határozatát és hozzáállását jelen ügyhöz, ugyanis itt kimutatja foga fehérjét, amikor kifejezetten 
számon kéri egy eljárás alá vonton, miszerint mit is képzel magáról, hogy el kívánja azt várni, 
hogy csak azon cselekményekért feleljen ami bizonyított, és nem azért, amit a vele szemben 
elfogult fegyelmi bizottsági elnök ki kíván nyilvánítani. 
 
Az eljáró fegyelmi bizottság értékelte még határozatában az általa figyelembe vett súlyosító és 
enyhítı körülményeket is, melynél különösen kiemelendı Aschenbrenner Györggyel 
kapcsolatban az együttmőködési kötelezettségének vélt hiánya, amely miatt önálló fegyelmi 
vétséget is megállapítottak vele szemben, és súlyosít körülményként is értékelték, amely 
álláspontom szerint a korábban általam e tárgykörben elıadottakon túl, a kétszeres értékelés 
általános jogelvi tilalma miatt is szabálysértı. Ugyanez igaz az eljáró fegyelmi bizottságnak Pikó 
Zsuzsával kapcsolatos azon kijelentésére is, miszerint Pikó Zsuzsa tekintetében súlyosító 
körülményként értékelték, hogy nevezett „a jogszerő védekezés kereteit messze meghaladó 
védekezést adott elı”, mellyel kapcsolatban azonban semmilyen konkrét magatartásra nem 
hivatkozott az eljáró bizottság, hanem csak és kizárólag teljes mértékiben megfoghatatlan 
„szabályrendszerre”, amellyel egyébként indokolási kötelezettségét is megsértette. Itt 
megjegyezném még azt is, hogy az eljáró fegyelmi bizottság súlyosító körülményként értékelte, 
hogy az eljárás alá vontak nem ismerik a szabályokat, ám a határozatban sorozatosan olyan 
fogalmakat használnak, ami nem létezik egy rallye versenyen, így nem illeszthetıek be annak 
szabályrendszerébe (pl.: edzés, tréning). Komoly tárgyi tévedés az eljáró fegyelmi bizottság 
részérıl, amit súlyosító körülményként szintén figyelembe vett, és szintén szabálytalanul, amikor 
azt a megállapítást tette, hogy az Arad Rallye nemzetközi verseny volt, ugyanis az – figyelemmel 
arra is, hogy ismereteim szerint Románia nem tagja a FIA-nak – nem nemzetközi verseny, hanem 
külföldön tartott nemzeti verseny volt. Az pedig kifejezetten túlmutat jelen eljáráson, hogy az ott 
dolgozó felügyelıknek nem volt a 2011.-es évre érvényes felügyelıi vizsgája, ami a rendezı 
részérıl nagyon súlyos FIA szabálysértés, és amely az MNASZ-re, amennyiben ez ügyben eljárás 
kezdeményezésre kerülne sor a FIA-nál, nagyon súlyos következményekkel járhat. 
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Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Fellebbviteli Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az általunk bejelentett és eddig szabályosan el nem bírált elfogultsági kifogás 
elbíráltatása érdekében, és amennyiben a Szövetség Elnöke még sem tartaná elfogultnak Tóth-
Gili Ferencet, abban az esetben a az MNASZFSZ  19.§ (2) bekezdés második tagmondatának 
alkalmazásával az ügyben tartson tárgyalást, meghallgatva az általunk már korábban, valamint 
jelen fellebbezésben is indítványozott tanúkat, és az ügyben az MNASZFSZ 7.§ (1) bekezdése 
alapján, melyet szintén megsértett az eljáró fegyelmi bizottság, tett arányos, a jelenleginél jóval 
enyhébb büntetési nemő és mértékő büntetést szabjon ki, abban az esetben, amennyiben az 
általam e tárgykörben kifejtettek alapján megállapítható eljárásjogi hiba ellenére az Arad Rallye 
versenykiírásának 9.1. pontjának utolsó mondatának megsértését megállapíthatónak tartja jelen 
eljárásban , figyelemmel az eljáró fegyelmi bizottság által sokat emlegetett FIA NEZETKÖZI 
SPORTKÓDEXRE, de annak a fegyelmi bizottság által ezen ügyben egyszer sem emlegetett XI. 
fejezet 162.szakasz második mondatára, mely szerint eltiltást a nemzeti szövetség csak rendkívül 
súlyos vétség esetén mondhat ki. 
 
Kerepes, 2011. október 5. 
 
                                           Tisztelettel: 
 
 
 ………………………………………………………… 
                               dr. Dányi Szilárd 

                 meghatalmazott jogi képviselı 
 
 
Melléklet: 

- Aschenbrenner György ügyvédi meghatalmazása eredetben 
- Nevezési díj befizetésének igazolása 
- Aschenbrenner György Szamos Miklósnak küldött e-mailja 


