Amerikai football
mérkőzésekre vonatkozó
általános szabályok

Jóváhagyta az MAFSZ elnöksége, a 24./2007. (07.12.) számú határozatával. Hatályos 2008. január 1-től.
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Bevezető
Az MAFSZ elnöksége ennek a szabályzatnak az elkészítésével, a sporttörvényben előírt
kötelezettségének tesz eleget. Jelen szabályzat hivatott szabályozni a MAFSZ bajnoki és
kupamérkőzések, illetve ezeken a versenysorozatokon kívül Magyarországon megrendezésre kerülő
minden barátságos, felkészülési és egyéb mérkőzésekre vonatkozó előírásokat.
Jelen szabályzat alapját a I/2004-es törvény, azaz a Sporttörvény, és a 215/2004. (VII. 13.) Korm.
rendelet adja, amelyben leírt szabályokat az MAFSZ elnöksége a mai naptól átvesz, és azt minden
MAFSZ tagegyesület számára kötelező szabályhasználatként előír. E szabályzat nevesíti az amatőr
sportolói jogállást az MAFSZ-en belül, illetve meghatározza a versenyeken, versenyrendszereken
való részvétel feltételeit. A sportörvény alapján írja elő a mérkőzések rendezésével kapcsolatos összes
kötelezettséget, feltételt.

A mérkőzésekre vonatkozó általános MAFSZ szabályok
1.
Ez az általános szabályzat a sporttörvényi, és MAFSZ szabályozások összességét foglalja
magában. A szabályzat maradéktalan betartása mellett lehet MAFSZ tagegyesületnek amerikai
football mérkőzést rendezni, igazolt játékosaiknak azon részt venni.
Az általános szabályzathoz mindig hozzátartozik az aktuális, tárgyévre érvényes amerikai football
játékszabály, amelyben leírtakat kötelesek a szervezők, az egyesületek, és a játékosok is betartani.
2.
Az MAFSZ bajnoki és kupa versenysorozatokon, az általános rendezési szabályokon felül
megkövetelt egyéb, minimális rendezési, részvételi feltételeket mindig az aktuális versenykiírás
tartalmazza.
3.
Az MAFSZ versenysorozatokon kívüli mérkőzés, kupa rendezése esetén, a jelen szabályzatban
foglaltakon túl, az egyéb feltételeket a verseny szervezőjének írásban kell megadnia a jelentkezőknek.
Kupa esetén a versenysorozat kiírását, az azon való részvétel feltételeit, és a jelentkezésre vonatkozó
összes információt nyilvánosan elérhetővé kell tenni.
4.
Az MAFSZ tagegyesületeknek minden barátságos, felkészülési és egyéb mérkőzésre
szerződést kell kötniük ellenfelükkel, amelyben a felek részletesen megállapodnak a mérkőzéssel
kapcsolatos kérdésekben, felelősségekben. A készítendő szerződésnek egyebek mellett az alábbiakat
különösképpen tartalmaznia kell:
- szerződő felek, szervezetek adatai, törvényes képviselő neve
- szerződés tárgya (a mérkőzés jellege, helyszíne, időpontja, kezdés ideje)
- szervező (egyik fél) kötelezettségei
- résztvevő (másik fél) kötelezettségei
- a mérkőzés összes költségviselője (szervező, közös stb.), szükség szerint pénzintézeti azonosítóval
- lemondás, elállás (meghatározott időben és módón)
- kártérítés (mely esetben, ki fizet kinek, és miért)
- Vismayor (váratlan, előre nem számítható események miatt elmarad a mérkőzés, nem érkezik meg a
vendégcsapat, játékvezetés, stb.)
- Kapcsolattartás módja, kapcsolattartók megnevezése
- Szerződés felbontása, megszűnése, határideje
- Jogorvoslat vitás esetekben, (elsőként a MAFSZ FEB az illetékes) bíróság megjelölésével
Csak a fentiekben megadottakat magában foglaló, megkötött, érvényes szerződés alapján lehet a
tervezett mérkőzésre az MAFSZ Játékvezetői Bizottságánál játékvezetőket igényelni. A megkötött
szerződésből egy aláírt példányt az MAFSZ titkárságára kell faxon, scannelve e-mailben megküldeni,
a tervezett mérkőzés előtt legalább 14 nappal. Az MAFSZ Játékvezetői Bizottsága, a számára
elküldött játékvezetői igénylést csak az időben megküldött szerződés alapján igazolhatja vissza az
igénylő egyesületnek, szervezőnek. Az MAFSZ Játékvezetői Bizottságnak minden olyan esetben,
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amikor az előírtak nem teljesülnek, a játékvezetésre beérkező kérést, igénylést azok hiányában el kell
utasítania.
5.
A megrendezésre kerülő barátságos, felkészülési és egyéb mérkőzésein, e szabályzatban, és
ehhez kapcsolódó előírásokban foglaltak ellenőrzéséért, azok betartásáért, mindig a mérkőzés vezető
játékvezetője (referee) a felelős. Minden referee jelen szabályzatból köteles egy példányt az általa
vezetett mérkőzés alatt magánál tartani.
A referee joga és kötelessége, hogy a mérkőzésrendezéssel kapcsolatos szabálytalanságok
kijavításáig, azok elhárításáig a mérkőzés kezdését elhalassza, felfüggessze, vagy azt beszüntesse. A
referee kötelessége a mérkőzésen megjelenő nevezett játékos felszerelésének előírt, a szükséges
okmányok, engedélyek meglétének, érvényességének ellenőrzése. Ennek során a referee az észlelt, ott
helyben, azonnal nem pótolható, elhárítható hiányosságok alapján köteles az érintett játékost az adott
mérkőzésről kizárni. A mérkőzés vezető játékvezetőjét e döntésében senki sem befolyásolhatja.
6.
Mindezen előírások az MAFSZ sportági szövetséggé való átalakulásáig vannak érvényben,
amelyet követően a sportörvényben kötelezően előírtak lépnek a megfelelő fejezeteknél életbe.
Jelen szabályzatban leírtak megszegése esetén az MAFSZ FEB szabályzata alapján kell a
szabályszegő egyesülettel, szervezővel, sportolóval, játékvezetővel, sportszakemberrel szemben
eljárni.

I.

FEJEZET

A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA
Általános szabályok
1. §
(1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
(2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül
vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett
tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.
(3) Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki az MAFSZ által
kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző csak
amatőr sportoló lehet. A külföldi sportolónak, a külföldről való igazolása esetén nyilatkoznia kell, hogy
jelen átigazolása, leigazolása kapcsán semmilyen pénzbeli juttatást, jövedelmet az Őt igazoló egyesülettől
nem kap.
2. §
(1) A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles
biztosítani az amerikai football sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához
szükséges feltételeket. Ezeket jelen szabályzat, valamint az érvényes játékszabály, versenykiírások együtt
szabályozzák.
(2) A versenyző a sportteljesítményéhez, illetve az elért eredményeihez igazodó mértékben igényelheti a
sportszervezetétől az eredményes sporttevékenységhez szükséges felkészülési, versenyzési lehetőség
biztosítását.
(3) A versenyző köteles:
a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
b) az amerikai football sportág jellegének megfelelő sportorvosi alkalmassági, illetve
szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés),
c) az amerikai football sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb
szabályzataiban foglaltakat betartani,
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d) a sporttevékenység során annak a sportszervezetnek, és az MAFSZ-nek is az érdekeit
figyelembe venni, amellyel tagsági, illetve szerződéses viszonyban áll, valamint amelyik a
nemzeti válogatott keretbe meghívta.
3. §
(1) A versenyzőnek az MAFSZ által kiállított, jelen- szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő,
a versenyrendszerben, illetve versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a
továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. Egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet.
Ha a versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, valamint az MAFSZ szabályzatában
foglalt feltételei, a versenyengedélyt az MAFSZ visszavonja.
(2) Az MAFSZ a szabályzataiban meghatározottak szerint lehetővé teszi, hogy az általa, illetve a
közreműködésével kiírt vagy szervezett versenyen az amatőr sportoló részt vegyen.
(3) A versenyengedély kiadására, nyilvántartására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat az
MAFSZ külön szabályzatban állapítja meg. A játékos igazolvány tartalmazza a sportoló személyi adatait,
állampolgárságát, a sportszervezet teljes nevét, az igazolás számát és keltét, versenyengedélyét,
nyilatkozatát és külön lapon a sportorvosi igazolást.
(4) Az amerikai football sportág jellegéhez igazodva az MAFSZ külön szabályzatban határozza meg, hogy
mennyiben, illetve milyen versenyrendszer vagy verseny esetén írja elő a versenyengedély
megszerzésének előfeltételéül a sportoló sporttevékenységével összefüggő biztosítást. A versenyengedély
csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt
érvényes.
4. §
(1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján sportolhat.
(2) Az MAFSZ versenyszabályzatában meghatározza, hogy az amatőr sportoló milyen feltételekkel vehet
részt hazai, illetve nemzetközi versenyrendszerben.
(3) Az amatőr sportoló az MAFSZ versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha versenyengedéllyel
rendelkezik. A versenyengedélyt az amatőr sportoló, mint sportegyesületi tag, vagy mint a
sportszervezettel szerződéses jogviszonyban álló személy kapja meg.

Sportorvosi szabályozás
5. §
(1) A versenyző a rendszeres edzések megkezdése, valamint a sportorvosi engedély érvényességi idejének
lejárta előtt sportorvosi vizsgálaton köteles részt venni.
(2) Versenyezni csak érvényes sportorvosi engedéllyel lehet.
6. §
(1) A sportorvosi vizsgálatot az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai, valamint az
országos sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a fővárosban a kerületileg illetékes sportorvosai
végzik az OSEI szakmai irányelvei alapján.
(2) A sportorvosi vizsgálatot végző orvosnak sportorvosi szakképesítéssel kell rendelkeznie.
7. §
(1) A sportorvosi vizsgálat eredményét az MAFSZ által külön e célra készített nyomtatványon
(sportorvosi engedély) kell nyilvántartani.
(2) A rendszeres edzések megkezdésének a feltétele az „alkalmas” minősítés. Az „alkalmas” minősítés
versenyzésre önmagában nem jogosít, ahhoz a külön jogszabályban, valamint az MAFSZ szabályzataiban
foglalt további feltételek teljesítése is szükséges. Versenyezni csak „versenyezhet” minősítés esetén lehet.
8. §
(1) A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi ideje 18 éven aluli versenyző esetén 6
hónapnál, 18 éven felüli versenyző esetén 1 évnél hosszabb nem lehet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját
kell figyelembe venni.
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(3) A vizsgálatot végző sportorvos a sportorvosi engedély érvényességét az (1) bekezdésben foglaltaknál
rövidebb időben is megállapíthatja, ha a versenyző egészségi állapota vagy várható nagyobb terheléssel
járó fokozott igénybevétele ezt indokolja.

II.

FEJEZET

Mérkőzések rendezésére vonatkozó szabályozás
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
9. §
Sportlétesítményben, az MAFSZ által meghirdetett versenyt rendezni csak az MAFSZ által évente, az első
verseny megkezdése előtt kiadott engedély alapján lehet. Az engedély megtagadásával szemben az
üzemeltető az MAFSZ elnökségénél 15 napon belül panasszal élhet.

A SPORTRENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE
A szervezés feltételei
10. §
(1) Sportrendezvényt jogi személy vagy büntetlen előéletű természetes személy (a továbbiakban együtt:
szervező) szervezhet.
(2) Magyarországon amerikai football sportágban bajnokság szervezője csak az MAFSZ lehet.
A szervező felelőssége
11. §
(1) A sportrendezvény e szabályzatban, illetve az MAFSZ egyéb szabályzataiban meghatározott
előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező - illetve rendező szerv (rendező) alkalmazása esetén a
szervező és a rendező egyetemlegesen - felelős.
(2) A szervező köteles megtenni, vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést,
amely a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, valamint a
bűnmegelőzés érdekében szükséges.
(3) A szervező felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart,
amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják.
12. §
(1) Sportrendezvény az MAFSZ által meghatározott előírások, valamint a külön jogszabályokban (pl.
Sporttörvény, 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) foglaltak szerint szervezhető.
is
(2) Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére
tekintettel a sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti.
(3) Ha a sportrendezvényt nem sportlétesítményben tartják, a sportrendezvény jellegének megfelelően a
szervező köteles a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyoni biztonságára, valamint a környezet
és a természet védelmére vonatkozó előírásokat teljesíteni.
(4) A szervező a sportrendezvény jellegének megfelelően köteles a fogyatékos résztvevőknek a helyszínre
való akadálymentes bejutását és távozását, ott az akadálymentes közlekedést biztosítani, és a helyszín
kommunikációs akadálymentesítését elvégezni.
(5) Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását veszélyezteti és a
megbomlott rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a sportrendezvényt megszakítani,
illetve felfüggeszteni. A rendőrség kezdeményezésére a sportrendezvényt meg kell szakítani.
(6) Ha a rend az (5) bekezdésben meghatározott módon nem állítható helyre, a sporttevékenységet irányító
személy (játékvezető) a versenyt (mérkőzést) befejezetté nyilvánítja.
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13. §
A szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményekben köteles
meghatározni a sportrendezvény megtekintésének feltételeit, amelyet – általános szerződési feltételekként
összefoglalva – a belépőjegyen, bérleten is fel kell tüntetni.

A SPORTRENDEZVÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA
14. §
(1) A sportrendezvényen a szervező a sportág jellegének megfelelő sportegészségügyi ellátást köteles
biztosítani.
(2) A sportrendezvényen a szervező köteles sürgősségi egészségügyi ellátásról gondoskodni.
15. §
(1) A szervező a sportegészségügyi feladatok ellátását - a sportrendezvény előtt legalább 10 nappal - a
következők szerint köteles igényelni:
a) a fővárosban és a megyeszékhelyen rendezett sportrendezvényre a fővárosi, illetve megyei
vezető főorvostól;
b) egyéb helyen rendezett sportrendezvényre a sportrendezvény helye szerint illetékes
sportorvostól.
(2) A szabályzatban foglaltak alapján az MAFSZ versenyszabályzatában vagy a versenykiírásban a
sportág, illetőleg a sportrendezvény jellegének, valamint a nemzetközi sportszövetség előírásainak
figyelembevételével szabályozza, hogy az amerikai football sportrendezvényeken
milyen
szintű
egészségügyi ellátás szükséges.
16. §
A sportrendezvényen előforduló sérülések és balesetek ellátása érdekében a szervező az amerikai football
sportrendezvényen, az esemény jellegétől függetlenül köteles biztosítani a mentésről szóló 20/1998. (VI.
3.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 2. számú melléklete szerinti, mentőautóval végzett mozgóőrséget.
Ennek felelőssége az egészség biztosítást végző szervezet felelőssége, e téren szervezőnek ellenőrzési
kötelezettségük van.
17. §
A szervező minden sportrendezvényen köteles biztosítani az elsősegélynyújtásra alkalmas helyiséget és az
amerikai football sportág sajátosságainak megfelelő elsősegélynyújtó eszközöket. Amennyiben a
sportrendezvény helyszíne nem teszi lehetővé az elsősegélynyújtásra alkalmas helyiség biztosítását, a
beteg fektetésére, vizsgálatára és ellátására alkalmas egyéb helyet kell biztosítani.
18. §
(1) A sportrendezvény egészségügyi biztosításának ebben a szabályzatban nem szabályozott kérdései
tekintetében az NMr. 2. számú mellékletének (mentőkre vonatkozó előírás)a rendelkezései szerint kell
eljárni.
(2) A sportrendezvényen az egészségügyi feladatok ellátására egyebekben az OSEI - a mentőszolgálat
tekintetében az Országos Mentőszolgálattal együttesen - módszertani levélben ad szakmai útmutatót.

III.

FEJEZET

Értelmező és záró rendelkezések
19. §
a) edző: a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező természetes személy, aki a
sportolónak a sporttevékenységre való felkészítését végzi,
b) sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a
sportrendezvényt megtartják, és ahol néző tartózkodhat,
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c) sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak
időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A
néző (szurkoló) résztvevőnek minősül,
d) sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a foglalkozások egységes osztályozási
rendszeréről (FEOR) szóló 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH közlemény szerinti szakképesítéssel
rendelkezik, illetve a sportszervezettel munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. Sportszakember
különösen az edző, a csapatvezető, a játékvezető, a sportorvos, a gyúró,
e) verseny: minden olyan sportesemény, melyen az MAFSZ elnökség által mindenkor elfogadott
játékszabályzat alapján amerikai football mérkőzést játszanak,
f) versenyrendszer: a sportág nemzetközi szövetsége és az MAFSZ elnökség által meghatározott
szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi sportteljesítményt mérő erőpróba. A bajnokság
versenyrendszernek minősül,
g) versenyszabályzat: a versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül
kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt összessége, amely a
versenyrendszerben részt vevő sportolók, sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági
kötelezettségein túlmenően tartalmazza a versenyrendszert működtető MAFSZ eljárásának szabályait is.
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