
 

//Fax: fegyelmi@mafsz.org 

 

Iktatószám: 010-FEB/2016 

 

Tárgy: Fegyelmi határozat Kövecses Attila (Győr Sharks Amerikai-Futball Sport Egyesület) 

versenyző ügyében 

 

Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar Amerikai Futball Szövetség 

(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi Bizottsága (továbbiakban FEB) 

 

MAFSZ FEB tagok: 

 Kálmán Attila elnök 

 Gável Iván tag 

 Zahovay Ádám tag 

 Pál Tibor tag 

 

HATÁROZAT 

 

A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi 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 Kövecses Attila (Győr Sharks #5) versenyzővel szemben. 

 

A MAFSZ FEB a második mérkőzéséről való eltiltás szankció végrehajtását a határozat kihirdetésétől 

számítva egy évre felfüggeszti. 

 

Ha a felfüggesztés ideje alatt elkövetett újabb fegyelmi vétség miatt az eljárás alá vonttal szemben 

újabb fegyelmi büntetést kiszabására kerül sor a felfüggesztett büntetést is végrehajtásra kerül. 

 

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 Kövecses Attila versenyzővel szemben fegyelmi büntetést szab ki, mert a nevezett 

versenyző 2016. május 22. napján, a Győr, Kiskut utca 1. helyszínen, a felnőtt férfi HFL osztályú 

amerikai futball bajnokság Eger Heroes elleni mérkőzésen – a csatolt 006-2016. számú játékvezetői 

jelentés szerint – többszöri, kirívóan sportszerűtlen viselkedés szabálytalanság és obszcén, becsmérlő 

kifejezésekkel való reklamációt 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. június 11. 

 

 

 

 MAFSZ FEB 

 (kiadmányozó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés 

 

Készült: 5 példányban 

 

Erről értesülnek: 

1) Kövecses Attila versenyző (az Egyesületén keresztül) 

2) Győr Sharks Amerikai-Futball Sport Egyesület (e-mail) 

3) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail) 

4) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 

5) MAFSZ Irattár 



 

Melléklet: 

MAFSZ Játékvezetői Bizottság       Jelentés szám: 006-2016 

Játékvezetői jelentés amerikai football mérkőzésen történt szabálytalanságról 

Mérkőzés száma: 16-115 Helyszín: Győr, Kiskut u. 1.  Időpont: 2016.05.22. 

Hazai csapat: Győr Sharks  Vendég csapat: Eger Heroes Referee: Szerényi Gábor 

Megszegett szabály pontjai: 9.2.1.a.1.   MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja: 

Szabálytalanságok leírása: 

A mérkőzés első negyedéből 3 perc 22 másodperc volt hátra, amikor a Referee egy kísérlet után 

zászlót dobott a Győr Sharks 5-ös számú játékosára, aki „köcsög nigger” szavakkal illette az ellenfél 

2-es számú játékosát. A Referee a 9.2.1.a.1-es szabálypont megsértéséért sportszerűtlen viselkedés 

miatt büntetést szabott ki a vétkes játékosra. 

A mérkőzés lefújása után közvetlenül a Referee zászlót dobott a Győr Sharks 5-ös számú játékosára , 

aki a játékvezetők tevékenységét fennhangon, becsmérlően minősítette. A Referee a 9.2.1.a.1-es 

szabálypont megsértéséért sportszerűtlen viselkedés miatt másodszor is büntetést szabott ki a vétkes 

játékosra. 

A két sportszerűtlen viselkedés automatikus kizárást von maga után. 

Kérjük a Fegyelmi Bizottságot, hogy kezelje a fent leírt kiállítást 

Dátum: Budapest, 2016. május 23. 


