MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG – PÁLYÁZAT A FEGYELMI BIZOTTSÁG ELNÖKI POZÍCIÓJÁRA
DR. MÁTÉS-LÁNYI ÁKOS DÁNIEL

1. A JELEN DOKUMENTUM CÉLJA, FELÉPÍTÉSE
A jelen dokumentum a Magyar Golf Szövetség által 2020. június 4. napján kiírt, a Magyar Golf Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnöki tisztségére vonatkozó pályázatot tartalmazza.
A jelen dokumentum első részében (az alábbi 2., 3. és 4. pontok) röviden bemutatkozom, ismertetve a szakmai önéletrajzom és az eddigi kapcsolatom a golffal. A pályázat második része (az
alábbi 5. pont) tartalmazza szakmai programom, azaz a Fegyelmi Bizottság átalakítására és működésére vonatkozó jövőbeli koncepcióm.
2. SZEMÉLYES ADATOK, ELÉRHETŐSÉG
Név: Dr. Mátés-Lányi Ákos Dániel
Lakcím: 1124 Budapest, Fürj utca 14., I. emelet, Hungary
Telefonszám: +36 30 949-3992
E-mail: akos.mates@avocat.hu
Születési idő: 1982.08.07.
3. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Németh László Gimnáziumban végeztem, ahol 2001ben érettségiztem. 2006-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogász, 2017-ben pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen közgazdász diplomát szereztem. Jelenleg a győri Széchenyi István
Egyetem sportdiplomáciai szaktanácsadó képzését végzem, ahol 2020. június 10. napján abszolutóriumot szereztem, 2020 júniusának végén pedig lehetőségem lesz megvédeni az elkészített
szakdolgozatom. A sportdiplomáciai szaktanácsadó képzéssel a célom az, hogy a meglevő végzettségem mellett hitelesen és megfelelő szaktudással tudjak bekapcsolódni a sportági szakszövetségek munkájába, valódi hozzáadott értéket nyújtva a napi működés során.
Jogászi tevékenységem 2006. és 2010. között ügyvédjelöltként végeztem, 2010-től kezdődően pedig ügyvédként végzem, a szakterületem elsődlegesen a gazdasági társaságok, befektetések és
társadalmi szervezetek (pl. egyesületek, sportági szakszövetségek) joga. 2018. óta a Noerr és Társai Ügyvédi Irodában dolgozom ügyvédként, ahol a tranzakciós jogi csoportot vezetem. Emellett
rendszeresen oktatok az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, valamint a Magyar Kockázati- és
Magántőke Egyesület Etikai Bizottságának tagja vagyok.
Angol nyelven anyanyelvi szinten, német nyelven társalgási szinten beszélek.
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4. KAPCSOLATOM A GOLFFAL
A golffal 2017-ben kerültem közelebbi kapcsolatba az egyik ügyfelem révén. Jelenleg a budapesti
Highland Golf Club tagja vagyok, és egyéni céljaim között szerepel a minél több versenyen való
részvétel. 2020-ban kezdtem el a Magyar Golf Szövetség által meghirdetett golfbíró-képzést,
amely sajnos a COVID-19 világjárvány miatt félbeszakadt, de természetesen közeljövőbeli terveim
között szerepel a képzés befejezése.
Számomra a golf nemcsak kikapcsolódás, hanem az egyenesség, a fair play és az integritás megtestesítője is. Bár nem foglalkozom a golf-sporttal hosszú idő óta, de rengeteget olyan tapasztalatot szereztem a sporttársaktól, illetve a sportszakemberektől, amelyeket a mindennapi életben
tudok hasznosítani. A golf-sport életében a magam eszközeivel és a megszerzett tudásommal szeretnék részt venni, és ennek keretében – többek között – a Tisztelt Elnökség sikeres munkájához
hozzájárulni.
5. A FEGYELMI BIZOTTSÁG ÁTALAKÍTÁSÁRA, MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ TERV
5.1 A Fegyelmi Bizottság átalakítására vonatkozó terv
A Magyar Golf Szövetség Fegyelmi Bizottságának összetételét, eljárásrendjét a Magyar Golf Szövetség alapszabálya („Alapszabály”), valamint a Magyar Golf Szövetség fegyelmi szabályzata („Fegyelmi Szabályzat”) határozza meg.
Az Alapszabály rendelkezései értelmében a Fegyelmi Bizottság elnökből és legalább két tagból áll.
A Fegyelmi Bizottság elnökévé történő megválasztásom esetén javaslatot tennék a Tisztelt Elnökség részére a Fegyelmi Bizottság további tagjaira vonatkozóan, akiknek a kiválasztása vonatkozásában – véleményem szerint – az alábbi szempontrendszer lenne irányadó:
a) fegyelmi ügyekben való jártasság, fegyelmi eljárások ismerete (nem feltétlenül szükséges
a jogász végzettség, de adott esetben előnyt jelenthet);
b) a golf-sportban való jártasság, szabályrendszer ismerete;
c) szakmai körökben való elismertség; és
d) a Magyar Golf Szövetség Elnöksége által meghatározott célok, a golf-sport szakmai fejlődése iránti elkötelezettség.
Bár az Alapszabály vonatkozó rendelkezései értelmében a Magyar Golf Szövetség elnöksége választja a Fegyelmi Bizottság tagjait, azonban javaslataimmal igyekeznék a döntést megfelelően
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előkészíteni annak érdekében, hogy a Fegyelmi Bizottság felállítására minél hamarabb sor kerülhessen.
5.2 A Fegyelmi Bizottság működésére vonatkozó terv
A Fegyelmi Bizottság működésére vonatkozó szakmai programot az alábbiakban foglalom össze:
5.2.1 Fegyelmi eljárások gyors és részrehajlásmentes lefolytatása
Az Alapszabály és a Fegyelmi Szabályzat egyértelműen kijelöli a Fegyelmi Bizottság működésének
kereteit. Ebben a vonatkozásban fontosnak tartom az eddigi gyakorlat folytatását, azaz a fegyelmi
eljárások gyors és részrehajlásmentes lefolytatását.
Mindenképpen célként kell megfogalmaznunk az olyan eljárások lefolytatását, amelyek igazságossága – ideértve a döntés és maga az eljárás igazságosságát is – nem kérdőjelezhető meg, sem a
felsőbb fórumok, sem pedig a golffal foglalkozó sportszakemberek által. Ebben a tekintetben fontosnak tartom a transzparenciát, azaz – a Fegyelmi Szabályzat keretei között – a döntések esetleges ismertetését, elmagyarázását, lényegében a döntések hátterének „közelebb vitelét” az érdekeltekhez.
5.2.2 Képzések szervezése
Eddigi tapasztalataim alapján a golf-társadalom számára nem teljes mértékben ismertek a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései, különösen annak ténye, hogy bizonyos magatartásokat a Fegyelmi Szabályzat szankcionál, akár a sportolók, akár a sportszervezetek szintjén.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy előadások keretében (klubigazgatóknak, oktatóknak, szülőknek) ismertessük a Fegyelmi Szabályzat egyes kiemelt rendelkezéseit, illetve a Fegyelmi Bizottság
gyakorlatát, elősegítve ezzel még jobban a fair play érvényesülését a golfpályákon.
5.2.3 Rendszeres ülések, nemzetközi gyakorlat megtárgyalása
Amennyiben a Tisztelt Elnökség bizalmat szavaz számomra a Fegyelmi Bizottság elnökeként, úgy
fontosnak tartom a Fegyelmi Bizottság tagjainak rendszeres egyeztetését, azaz legalább havi szintű találkozóját, akár kötetlenebb (pl. munkaebéd) formában.
A találkozók megszervezésére előre egyeztetett napirend mellett kerülne sor, amelynek kiemelt
részét képezné (i) a hazai gyakorlat fejlesztésének esetleges lehetőségei; valamint (ii) a nemzetközi gyakorlat figyelemmel kísérése, és a tapasztalatok levonása.
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5.2.4 Javaslatok megfogalmazása a Magyar Golf Szövetség elnöksége részére
Amennyiben a Fegyelmi Bizottság a gyakorlata során olyan kérdéssel, vagy helyzettel találkozik,
amelynek tekintetében a Fegyelmi Szabályzat esetleges módosítására, vagy továbbgondolására
lenne szükség, úgy a Fegyelmi Bizottság a Tisztelt Elnökség részére ennek javaslatokat fogalmazna
meg megfontolás céljából.
5.2.5 Rendszeres egyeztetés a Tisztelt Elnökséggel
A fentieken túlmenően kiemelten fontosnak tartom a Tisztelt Elnökséggel való rendszeres kommunikációt az időről-időre felmerülő kérdésekkel, megoldandó helyzetekkel kapcsolatban.
6. ZÁRÓ GONDOLATOK
Őszintén remélem, hogy a fent leírtak alapján a Tisztelt Elnökség alkalmasnak fog találni a Fegyelmi Bizottság elnöki pozíciójára, figyelembe véve az eddigi szakmai életutam és tapasztalatom
is. Amennyiben a Fegyelmi Bizottsági elnöki pozíciójára a Tisztelt Elnökség más személyt választ,
úgy a Fegyelmi Bizottság munkájában – annak tagjaként – szívesen részt veszek.
Természetesen bármilyen kérdés, illetve észrevétel esetén állok a Tisztelt Elnökség rendelkezésére, akár személyes találkozó, vagy videokonferencia keretein belül is.
Budapest, 2020. június 12.
Tisztelettel:

________________________________
Dr. Mátés-Lányi Ákos Dániel
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