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Iktatószám: 002-FEB/2016 

 

 

Tárgy: Fegyelmi határozat Bora Tamás (Nyíregyháza Tigers American Football Club) 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 Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága 

(továbbiakban FEB) (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. IV/07.) fegyelmi szabályzatának 6.1. 

pontja alapján a sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron következő 2 mérkőzésről 

való eltiltás szankciót alkalmaz Bora Tamás (Nyíregyháza Tigers) 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. 

 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 16.1 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 Bora Tamás segédedzővel szemben fegyelmi büntetést szab ki, mert a nevezett 

segédedző 2016. április 03. napján, a Miskolc, MVSC Stadion helyszínen, a felnőtt férfi HFL osztályú 

amerikai futball bajnokság, Miskolc Steelers elleni mérkőzésen – a csatolt 002-2016. 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, 2016. április 12. 

 

 

 

 MAFSZ FEB 

 (kiadmányozó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés 

 

Készült: 4 példányban 

 

Erről értesülnek: 

1) Bora Tamás (az Egyesületén keresztül) 

2) Nyíregyháza Tigers American Football Club (e-mail) 

3) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 

4) MAFSZ Irattár 



 

Melléklet: 

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 002-2016 

Játékvezetői jelentés amerikai football mérkőzésen történt szabálytalanságról 

Játék száma: 16-103 Város: Miskolc Helyszín: MVSC Stadion Időpont: 2016. 04. 03. 

Hazai csapat: Miskolc Steelers Vendég csapat: Nyíregyháza Tigers Referee: Horváth Péter 

Megszegett szabálypontja: 9.2.1, 9.2.6 MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja: 

 

Szabálytalanság leírása: 

A mérkőzés harmadik negyedéből 5 perc 30 másodperc volt hátra, amikor a vendégcsapat segédedzője 

Bora Tamás beszaladt a pályára és kiabálva kérdőre vonta a játékvezetőket egy szerinte elmaradt 

büntetés miatt. Az esetet látva odamentünk (Horváth Péter - Referee és Gazda Pál - Head Linesman) a 

segédedzőhöz és felszólítottuk, hogy hagyja el a pályát. A segédedző többszöri felszólításnak sem tett 

eleget, ezért a Head Linesman zászlót dobott sportszerűtlen viselkedés miatt. Nem sokkal később, 

amikor a harmadik negyedből 5 perc 7 másodperc volt hátra, a vendégcsapat segédedzője az 

oldalvonalnál fenyegetően a Field Judge (Szabó Attila) fölé hajolva, hátra tett kézzel, közelről az 

arcába kiabálta (nem szószerinti idézet): "Remélem, nem jössz Nyíregyházára!". A jelenet után a Field 

Judge zászlót dobott sportszerűtlen viselkedés miatt a segédedzőre. Mivel ez a második, sportszerűtlen 

szabálytalanság miatti büntetése volt, a játékszabály 9.2.6 pontja alapján megkértem a segédedzőt, 

hogy hagyja el a játékteret, és vonuljon az öltözőbe, aminek a segédedző eleget tett. 

 

A szabálykönyv 9.2.1 ,,Sportszerűtlen cselekedetek" szabálypont b.1 szakasza kimondja, hogy a 

mérkőzés ideje alatt egyetlen cserejátékos, edző, vagy a csapat számára kijelölt helyen engedéllyel 

tartózkodó személy sem tartózkodhat a pálya területén, vagy a 25-yardos vonalakon kívül a "referee" 

engedélye nélkül, kivéve amikor valaki szabályosan a pályára lép, illetve amikor elhagyja azt; 

valamint az a.1 szakasz kimondja, semelyik játékos, cserejátékos, edző, vagy a szabályok hatálya alá 

tartozó egyéb személy sem használhat támadó, obszcén, fenyegető kifejezést, vagy gesztust; vagy nem 

vehet rész olyan cselekményben, amely provokálja az ellenfelet, vagy megalázó az ellenfél, a 

játékvezetők számára vagy aláássa a játék szellemiségét. 

 

A szabálykönyv 9.2.6 ,,Kizárt játékosok" szabálypontja kimondja, 

a: Bármely játékost vagy a csapat egyenruhájában tartózkodó beazonosított személyt, aki egyazon 

mérkőzésen két „Unsportsmanlike conduct” szabálytalanságot követ el, ki kell zárni az adott 

mérkőzésről. 

 

További releváns szabálypontok: 

1.1.6. ,,Érintett személyek köre": 

a: A játékvezetők által hozott döntések mindenkire vonatkoznak, akik az érintett személyek köréhez 

tartoznak. 

b: Az érintett személyek köréhez tartozik: a csapatterületen tartózkodó minden személy, játékosok, 

cserejátékosok, lecserélt játékosok, edzők, cheerleaderek, zenekar tagjai, kabalafigurák, 

kommentátorok, kép- és hangfelvevők kezelői, és bárki más, aki kapcsolatban áll a csapatokkal. 

 

1.2.4, Csapatterület, edzői terület 

b: A csapatterület a teljes felszerelést viselő (beöltözött) csapattagok számára van fenntartva és 

maximum 25 egyéb személy tartózkodhat ott, aki közvetlenül érintett a mérkőzés kapcsán. A 

csapatterületen tartózkodó minden személy az érintett személyek köréhez tartozik és a játékvezetők 

által hozott döntések vonatkoznak rájuk. (Szabály 1-1-6). Az a 25 személy, aki nincs beöltözve, 

köteles speciális akkreditációt viselni. Más akkreditáció nem érvényes a csapatterületre. 

 

9.2.1. ,,Sportszerűtlen cselekedetek" 

b.2: Egyetlen kizárt személy sem tartózkodhat a pályáról is látható helyen. (Szabály 9-2-6) 

Dátum: Budapest, 2016.április 3. 


