
 

//Fax: fegyelmi@mafsz.org 

Iktatószám: 010-FEB/2015 

Tárgy: Fegyelmi határozat Fehér Krisztián (Tojáslabda Amerikai Football Egyesült) versenyző 
ügyében 

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

MAFSZ FEB tagok: 

 Kálmán Attila elnök 

 Gável Iván tag 

 Herke Zsombor tag 

HATÁROZAT 

A Magyar Amerikai Football Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága 
(továbbiakban FEB) (1095 Budapest, Soroksári út 48. IV/413.) fegyelmi szabályzatának 6.1. pontja 
alapján a sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron következő egy mérkőzésről 
való eltiltás szankciót alkalmaz Fehér Krisztián (Budapest Cowbells Juniors, #55) versenyzővel 
szemben. 
 
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. 
 

INDOKOLÁS 

A MAFSZ FEB Fehér Krisztián versenyzővel szemben fegyelmi büntetést szab ki, mert a nevezett 
versenyző 2015. november 07. napján, a Budapest, Tungsram pálya helyszínen, az U19-es Junior 
amerikai futball bajnokság, E Juniors elleni mérkőzésen – a csatolt 007-2015. számú játékvezetői 
jelentés szerint – személyi hibát érő szabálytalanságot követően kizárásra került.  
 
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 6.1. pontja szerint, ha a játékvezető a versenyzővel, illetve a 
sportszakemberrel szemben mérkőzés közbeni kizárást (kiállítást) alkalmaz, úgy a versenyzővel, 
illetve a sportszakemberrel szemben a sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron 
következő legalább egy mérkőzésről való eltiltás fegyelmi büntetésként kötelezően alkalmazandó , így 
a fentiek értelmében a MAFSZ FEB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

Budapest, 2015. november 10. 
 MAFSZ FEB 
 (kiadmányozó) 
Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés 

Készült: 5 példányban 

Erről értesülnek: 

1) Fehér Krisztián versenyző (az Egyesületén keresztül) 
2) Tojáslabda Amerikai Football Egyesület (e-mail) 
3) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail) 
4) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 
5) MAFSZ Irattár 



 

 


