
 

//Fax: fegyelmi@mafsz.org 

 

Iktatószám: 012-FEB/2016 

 

Tárgy: Fegyelmi határozat Szabó Attila játékvezető 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 

 Herke Zsombor tag 

 Zahovay Ádám tag 

 Pál Tibor tag 

 

HATÁROZAT 

 

A MAFSZ FEB (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. IV/07.) fegyelmi szabályzatának 14.1 

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

játékvezető kötelezettségszegését megállapította. 

 

A MAFSZ FEB fegyelmi büntetésként a 2017. évre vonatkozóan, a játékvezetői licensz besorolásának 

egy fokozattal történő visszaminősítés szankciót alkalmaz Szabó Attila játékvezetővel 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 Szabó Attila játékvezetővel szemben sportfegyelmi büntetést szab ki, mert a 

nevezett játékvezető 2016. 04. 03. napján a 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, 

amely miatt a MAFSZ Játékvezetői Bizottsága fegyelmi eljárást kezdeményezett a 

játékvezetővel szemben. 

 



 

A MAFSZ FEB 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 szerint a kötelezettségszegés alapos 

gyanúja esetén a Fegyelmi Bizottság elnöke fegyelmi eljárást indít. 

 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.1. pontja szerint a MAFSZ sportfegyelmi eljárást 

folytat le a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben, ha az Stv-be a MAFSZ 

verseny-, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt 

kötelezettségeit vétkesen megszegi. 

 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.2. pontja szerint Fegyelmi vétséget követ el az, 

aki: 

e) a MAFSZ szabályzataiban, az Alapszabályban, valamint a MAFSZ Közgyűlés és a 

MAFSZ Elnökség döntéseiben előírtakat vétkesen megszegi; 

f) bűncselekmény elkövetésével, jogtalan előnyök szerzésére törekvéssel vagy egyébként 

méltatlan magatartással a sportág, illetve a szövetség céljainak elérését jelentősen 

veszélyezteti; 

 

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, 2016. június 11. 

 

 MAFSZ FEB 

 (kiadmányozó) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 4 példányban 

 

Erről értesülnek: 

1) Szabó Attila (a JB-n keresztül) 

2) Játékvezetői Bizottság (e-mail) 

3) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 

4) MAFSZ Irattár 


