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Iktatószám: 003-FEB/2017 
 
Tárgy: Fegyelmi határozat Philip Hilderbrand vezetőedző ügyében 
 
Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar Amerikai Futball Szövetség 
(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi Bizottsága (továbbiakban FEB) 
 
MAFSZ FEB tagok: 
 Kálmán Attila elnök 
 Zahovay Ádám 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 vezetőedző kötelezettségszegését megállapította. 
 
A MAFSZ FEB fegyelmi büntetésként a sportszövetség azonos versenyrendszerében 
szervezett soron következő 3 mérkőzésre szóló eltiltás szankciót alkalmaz Philip Hilderbrand 
(Miskolci Renegátok Amerikai Futball Sport Egyesület) vezetőedzővel szemben. 
 
A MAFSZ FEB a harmadik mérkőzéséről való eltiltás szankció végrehajtását a határozat 
kihirdetésétől számítva egy évre felfüggeszti. 
 
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 Philip Hilderbrand segédedzővel szemben sportfegyelmi büntetést szab ki, 
mert a nevezett vezetőedző 2017. 04. 16. napján, a felnőtt férfi Divízió I. osztályú amerikai 
futball bajnokság, Fehérvár Enthroners – Miskolc Renegades alapszakasz mérkőzés után tett 
egy ún. „Facebook” bejegyzést. Ebben a bejegyzésben a MAFSZ elnökségére, a Játékvezetői 
Bizottságra és a mérkőzésen résztvevő másik csapatra tett olyan megjegyzéseket, amelyek 
nem méltóak a MAFSZ tagszervezetének egyetlen tagjához sem.  
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Emiatt a MAFSZ Főtitkára fegyelmi eljárást kezdeményezett a vezetőedzővel szemben. Philip 
Hilderbrand vezetőedző később a kérdéses bejegyzést törölte, és egy másik bejegyzésben az 
érintettektől elnézést kért. 
 
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; 

g.) 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, 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, 
vagy bármelyiküket egyéb módon becsmérlő, sértő kifejezésekkel illeti nyilvánosan 

 
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.3. pontja szerint a sportszervezet csapatvezetői, 
szakvezetői illetve edzői felelősek az irányításuk alá tartozó csapat, csapat segítők 
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 
sportszervezetet is terheli. MAFSZ jogosult ellenőrt küldeni a mérkőzésekre, aki az 
edzői/játékos és szurkolói magatartásokat jelenteni köteles, mely jelentés alapját képezheti az 
ezt követő fegyelmi eljárásoknak. 
 
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 10.2. pontja szerint ha a fegyelmi eljárás 
megindítása előtt, vagy a fegyelmi eljárás alatt a fegyelmi eljárás alá vonandó személy, illetve 
a fegyelmi eljárás megindulása után esetleg már eljárás alá vont személy igazolása, illetve a 
sportszakember munkaviszonya, szerződéses és más viszonya a sportszervezettel megszűnik, 
a Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárást megszünteti, és a Szövetség illetékes szerve mindezt 
nyilvántartásba veszi és amennyiben a fegyelmi eljárás alá vonandó személy, illetve a 
fegyelmi eljárás megindulása után esetleg már eljárás alá vont személy az elévülési időn belül 
újra jogviszonyba kerül a Szövetség  illetékességébe tartozó sportszervezettel, akkor a 
Fegyelmi Bizottság Elnökkének a fegyelmi eljárást el kell rendelnie az ügyben, és azt le kell 
jelen szabályzat szerint folytatni. 
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A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 3.3. pontja szerint a sportszakemberre a 3.1. 
pontban foglaltakon kívül a sportszakmai tevékenységtől - akár végleges időtartamú - eltiltás 
büntetés is kiszabható. A sportszerűtlen magatartásért kiszabott eltiltás ideje alatt az eltiltott 
személy a mérkőzések napján sem szervezőként, sem nézőként, sem egyéb minőségben nem 
tartózkodhat a mérkőzés lebonyolításának helyszínén, a sportlétesítmény 1 km-es körzetében! 
A rendelkezés megsértése újabb fegyelmi eljárást és az eredetileg kiszabott eltiltás duplázását 
vonja maga után. 
 
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, 2017. május 07. 
 
 
 
 MAFSZ FEB 
 (kiadmányozó) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 4 példányban 

Erről értesülnek: 

1) Philip Hilderbrand (e-mail, az Egyesületén keresztül) 
2) Miskolci Renegátok Amerikai Futball Sport Egyesület (e-mail) 
3) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 
4) MAFSZ Irattár 


