
 

//Fax: fegyelmi@mafsz.org 

Iktatószám: 011-FEB/2015 

Tárgy: Fegyelmi határozat Aggod Péter (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; 

#50) segédedző ügyében 

Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar Amerikai Futball 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 3 mérkőzésről való 

eltiltás szankciót alkalmaz Aggod Péter (Miskolc Steelers) segédedzővel 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 Aggod Péter segédedzővel szemben fegyelmi büntetést szab ki, mert a nevezett 

segédedző 2015. november 07. napján, a Budapest, Rozsnyai utca helyszínen, az U19-es Junior 

amerikai futball bajnokság, Budapest Wolves Junior elleni mérkőzésen – a csatolt 006-2015. számú 

játékvezetői jelentés szerint – többszöri sportszerűtlen viselkedés 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. december 01. 

 MAFSZ FEB 

 (kiadmányozó) 

Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés 

Készült: 5 példányban 

Erről értesülnek: 

1) Aggod Péter (az Egyesületén keresztül) 

2) Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület (e-mail) 

3) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 

4) MAFSZ Irattár 



 

Melléklet: 

 

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 006-2015 

 

Játékvezetői jelentés amerikai football mérkőzése történt szabálytalanságról 

 

Mérkőzés száma: 15-423 Helyszín: Budapest, Rozsnyai u. 

Időpont: 2015.11.07. 

Hazai csapat: Budapest Wolves Jr. Vendég csapat: Miskolc Steelers Jr. 

Referee: Gazda Pál 

 

A fent említett mérkőzésen két kiállítás történt, mindkettő esetben a szabálytalanságot elkövető 

második sportszerűtlen hibája eredményezte a kizárást az alábbiak szerint: 

 

Miskolc Steelers Jr. segédezdő – Aggod Péter 

A mérkőzés negyedik negyedében 2:49-nél 45:0-ás állásnál egy a Miskolc Steelers Jr. csapata 

ellen megítélt szabálytalanság jogosságát vitatva a csapatterületen tartózkodó miskolci 

segédedző többször és hangosan obszcén kifejezésekkel kritizálta a játékvezetők 

tevékenységét és evvel sportszerűtlen hibát vétett (Alkalmazott szabály: 9.2.1.a). A 

szabálytalanság tényét a Linejudge jelezte. 

 

Később ugyanebben a játékmegszakításos periódusban kb. egy perc elteltével miután az 

előzőleg megítélt sportszerűtlen hiba bejelentése megtörtént és a játékvezetők a 

büntetésvégrehajtási folyamatot végezték a segédedző ismételten hangosan, többször obszcén 

szavakkal illette a tevékenykedő játékvezetőket a csapatterületről, amivel újabb sportszerűtlen 

hibát vétett. (Alkalmazott szabály: 9.2.1.a). A szabálytalanság tényét a Linejudge és a 

Fieldjudge is jelezte. 

 

2015.11.09. Budapest 


