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 Tárgy: Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról 

 

Szabó Attila 

játékvezető 

részére 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi Bizottságának 

(továbbiakban FEB) (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. IV/07.) elnöke a Fegyelmi 

Szabályzat 12.1. pontja alapján fegyelmi eljárást indít Szabó Attila játékvezetővel szemben. 

 

Tárgy: Fegyelmi eljárás megindítása Szabó Attila játékvezető ügyében. 

 

Tájékoztatom a nevezett játékvezetőt, hogy MAFSZ Játékvezetői Bizottsága fegyelmi eljárást 

kezdeményezett Ön ellen. 

 

A fegyelmi eljárás megindításának az oka, hogy a játékvezető a 2016. 04. 03-ai felnőtt férfi 

HFL osztályú amerikai futball bajnokság, Miskolc Steelers – Nyíregyháza Tigers alapszakasz 

mérkőzés után tett egy ún. „Twitter” bejegyzést. Ebben a bejegyzésben a mérkőzésen 

résztvevő egyik csapat edzőjére tett olyan megjegyzéseket, amelyek nem méltóak a MAFSZ 

tagszervezetének egyetlen tagjához sem. Szabó Attila játékvezető a tettét elismerte és a 

kérdéses bejegyzést törölte. 

 

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 Fegyelmi Szabályzatának 12.3 pontja szerint a FEB 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 fentiek alapján, mint a FEB Elnöke elrendelem a fegyelmi eljárás megindítását Szabó Attila 

játékvezetővel szemben. Továbbá megállapítom, hogy az ügy fegyelmi tárgyalás nélkül is 

elbírálható. 

 

A MAFSZ Fegyelmi Szabályzatának 13.4. pontja alapján az eljárás alá vont az eljárás során 

meghatalmazás alapján képviselőt vehet igénybe, aki a Szövetséggel semmilyen 

jogviszonyban nem állhat. A meghatalmazást írásba kell foglalni. A képviselő köteles írásbeli 

meghatalmazásának eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát a Fegyelmi Tanácsnak 

legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor bemutatni. A meghatalmazás visszavonására, 

felmondására és ezek bejelentésére a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseket 

megfelelően alkalmazni kell. (Az eljárás alá vont kérelmére az eljárás során az ágazatban 

működő munkavállalói, illetve szakmai érdek-képviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti 

jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.) 
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A MAFSZ Fegyelmi Szabályzatának 13.5. pontja alapján, ha az eljárás alá vont 

meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama alatt nem kerülhet sor, az 

eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos 

megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és fel kell szólítani, hogy 

védekezését a kézhezvételtől számított nyolcnapos határidőn belül terjessze elő. 

 

A MAFSZ Fegyelmi Szabályzatának 13.6. pontja szerint az első fokú eljárást a megindítástól 

számított legfeljebb harminc napon belül határozathozatallal be kell fejezni. Az ügy 

bonyolultsága esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke az eljárást egy alkalommal tizenöt nappal 

meghosszabbíthatja. Ha az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, a tárgyalást követő nyolc 

napon belül újabb tárgyalást kell tartani. 

 

Budapest, 2016. május 16. 

 

 

 

 Kálmán Attila 

 MAFSZ FEB elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 4 példányban 

Erről értesülnek: 

1) Szabó Attila (e-mail, a JB-n keresztül) 

2) Játékvezetői Bizottság 

3) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 

4) MAFSZ Irattár 


