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Tárgy: Fegyelmi határozat Cowbells Amerikai Futball Sport Egyesület (Budapest Cowbells) 

sportszervezet 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 MAFSZ FEB (1095 Budapest, Soroksári út 48. IV/413.) fegyelmi szabályzatának 14.1 

pontjának a) bekezdése alapján, a FEB egyszerű szótöbbséggel hozott határozatában a 

nevezett sportszervezet kötelezettségszegését megállapította. 

A MAFSZ FEB fegyelmi büntetésként a sportszövetség írásbeli figyelmeztetés szankciót 

alkalmaz a Cowbells Amerikai Futball Sport Egyesület sportszervezettel 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. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 16.2. pontja alapján a fellebbezés díjköteles, amatőr 

sportoló, vagy ingyenes megbízási szerződés alapján tevékenykedő sportszakember 

fellebbezésének díja 12.700-Ft, hivatásos sportoló, vagy visszterhes megbízási szerződés, 

vagy munkaszerződés alapján tevékenykedő sportszakember fellebbezésének díja 63.500-Ft, 

míg sportszervezet fellebbezésének díja 127.000-Ft azzal, hogy sikeres fellebbezés esetén a 

fellebbezési díj visszajár a fellebbezőnek. 

INDOKOLÁS 

A MAFSZ FEB a Cowbells Amerikai Futball Sport Egyesület sportszervezettel szemben 

sportfegyelmi büntetést szab ki, mert a nevezett sportszervezet nyilvános kommunikációjában 

a Fegyelmi Szabályzat 2.2 d) és g) pontját megszegte, mivel nagy nyilvánosság előtt 

becsmérelte a versenyrendszert kiíró szövetség és az abban résztvevő személyek döntéseit, 

amely miatt a MAFSZ Főtitkára, elnökségi utasításra fegyelmi eljárást kezdeményezett az 

Egyesülettel szemben. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.2. pontjának g) bekezdése szerint fegyelmi 

vétséget követ el az, aki nagy nyilvánosság előtt az emberi méltóságot az által sérti, hogy 

mást, vagy másokat a nemzeti, etnikai, faji, vallási vagy a lakosság egyes csoportjaihoz való 

tartozás miatt becsmérel, vagy megaláz. 
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Így különösen bárkit nyilvánosan, súlyosan becsületsértő kifejezésekkel illet, haj, bőrszín, 

nyelv, vallás, vagy földrajzi hovatartozás miatt, vagy bármilyen egyéb, az egyenlő bánásmód 

elvével ellentétes magatartást tanúsít, az ellenfél játékosát(ait), saját játékostársát, az edzőket, 

sportvezetőket, illetve a versenyrendszert kiíró szövetség és az abban résztvevő 

sportszervezetek sportszakembereit is illetően. 

A MAFSZ Fegyelmi Szabályzatának 11.1. pontja szerint a fegyelmi eljárást a 

Versenybizottság, a Játékvezetői Bizottság, a MAFSZ Főtitkára, valamint a szövetségi 

ellenőr, írásban kezdeményezheti a Fegyelmi Bizottság elnökénél. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 12.1. pontja alapján a kötelezettségszegés alapos 

gyanúja esetén a Fegyelmi Bizottság Elnöke fegyelmi eljárást indít. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 12.3. pontja szerint a Fegyelmi Bizottság Elnöke az 

eljárás kezdeményezésének a Fegyelmi Bizottsághoz történő érkezésétől számított nyolc 

napon belül köteles megvizsgálni, hogy az ügyben a fegyelmi eljárást el kell-e rendelnie, az 

ügy tárgyalás tartása nélkül elbírálható-e, vagy az ügyben tárgyalás tartása indokolt. 

A FEB Elnöke a fentiek alapján kötelezettségszegést megállapította és a fegyelmi eljárást 

elrendelte, továbbá megállapította, hogy az ügy fegyelmi tárgyalás nélkül is elbírálható. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.3. pontja szerint a sportszervezet szakosztályai, 

csapatvezetői, szakvezetői illetve edzői felelősek az irányításuk alá tartozó csapat 

fegyelmezett viselkedéséért. A verseny-, illetve játékszabályok betartásáért, a sportszerű 

viselkedésért saját magatartásukra nézve a versenyzők, csapatvezetők, szakvezetők, illetve 

edzők egyénileg is felelnek. Ha azonban a sportszerűtlen viselkedés az egész csapatra, illetve 

meghatározott csapattagokra rendszeresen visszatérően jellemző, ezért a felelősség a 

szakosztályi, illetve csapatvezetést terheli. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 3.5. pontja szerint sportfegyelmi eljárást kell 

lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha a MAFSZ alapszabályában, illetve más 

szabályzataiban meghatározott előírásokat megszegi. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 3.6. pontja szerint a MAFSZ a sportfegyelmi 

eljárást tagjaival, illetve az általa kiírt vagy szervezett versenyen (versenyrendszerben) részt 

vevő sportszervezettel szemben folytathatja le. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 3.7 pontjának a) bekezdése alapján sportszervezetre 

sportfegyelmi büntetésként írásbeli figyelmeztetés szabható ki. 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 4. pontja szerint a fegyelmi büntetést úgy kell 

kiszabni, hogy igazodjon a fegyelmi vétség tárgyi súlyához, az elkövető vétkességének 

fokához, továbbá az enyhítő és súlyosbító körülményekhez. 

Budapest, 2015. december 10. 

 MAFSZ FEB 

 (kiadmányozó) 

 

Melléklet: Fegyelmi Eljárás kezdeményezése 

 

Készült: 3 példányban 

Erről értesülnek: 

1) Cowbells Amerikai Futball Sport Egyesület (e-mail) 

2) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 

3) MAFSZ Irattár 
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Melléklet: 

 

Tisztelt FEB! 

A csatolt facebook bejegyzés kapcsán, a MAFSZ főtitkáraként, elnökségi utasításra ezúton 

kezdeményezek a Budapest Cowbells tagszervezet ellen fegyelmi eljárást. 

Ennek oka, hogy a tagszervezet nyilvános kommunikációjában a Fegyelmi Szabályzat 2.2 d) 

és g) pontját megszegte, mivel nyilvánosan becsmérelte a szövetségi munkában részt vevő 

személyeket, eljárásukat, döntésüket, őket ráadásul inkompetensnek és részrehajlónak 

beállítva. 

Ilyet egy tagszervezet sem tehet, mivel ez jelentősen sérti a MAFSZ és a benne önkéntes 

munkát vállalók érdekeit, rossz fényt vet az egész amerikai futball társadalomra. A döntéseket 

minden tagszervezetnek el kell fogadnia és tudomásul kell vennie, ellenkező esetben 

nyilvánvalóvá kell tenni, hogy szankciókat alkalmazunk ellene.  

Ráadásként a JB kérésüknek megfelelően ki is vizsgálta az esetet videó felvétel alapján, és 

megalapozott módon, indoklással helyben hagyta a kifogásolt játékvezetői ítéletet. Így 

elmondható, hogy a tagszervezet által megadottak minden alapot nélkülöznek. 

 

Kérem tehát az ügy mielőbbi kivizsgálását és súlyának megfelelő szankcionálását. 

 

Üdvözlettel: 

Bachrathy Kornél 

Főtitkár 

 

 


