Iktatószám: 004-FEB/2017
Tárgy: Fegyelmi határozat Deczky Dániel (Fehérvár Enthroners Sportegyesület; #49)

versenyző 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, 2-0-ás szavazati aránnyal
hozott határozatában a nevezett versenyző kötelezettségszegését megállapította.
A MAFSZ FEB fegyelmi büntetésként a MAFSZ, mint sportszövetség versenyrendszereiben
szervezett vagy a MAFSZ versenynaptáraiban egyébként szereplő versenyeken való
részvételtől két éves időtartamú eltiltás szankciót alkalmaz Deczky Dániel (Fehérvár
Enthroners Sportegyesület; #49) versenyzővel szemben. A nevezett versenyző a határozat
kihirdetésétől számítva semmilyen a MAFSZ által rendezett vagy Magyarországon
bonyolított egyéb mérkőzésen nem léphet pályára.
A MAFSZ FEB a második évről való eltiltás szankció végrehajtását az első év leteltétől
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.
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INDOKOLÁS
A MAFSZ FEB Deczky Dániel versenyzővel szemben sportfegyelmi büntetést szab ki, mert a
nevezett versenyző 2017. 04. 16. napján a Székesfehérvár, First Field helyszínen, a felnőtt
férfi Divízió I. osztályú amerikai futball bajnokság, , Fehérvár Enthroners – Miskolc
Renegades alapszakasz mérkőzés első negyedében, egy futójáték során elkövetett egy
szükségtelen, kirívóan durva szabálytalanságot egy védtelen játékossal szemben., amely miatt
a MAFSZ Versenybizottsága fegyelmi eljárást kezdeményezett a játékos ellen.
Fegyelmi Bizottság az utólagos bejelentések alapján köteles megvizsgálni a szándékos sérülés
okozás kísérleteit a rendelkezésre álló videó felvételek alapján, függetlenül attól, hogy a
játékvezetők szankcionálták-e azt. Amennyiben vélelmezhető, hogy egy cselekedetnek az
adott játékszituációhoz nem volt köze, célja az ellenfél „büntetése”, szándékos sérülés
okozása volt, a vétkes legalább 1 mérkőzésre szóló automatikus eltiltást kap. A szituáció, az
okozott sérülés súlyosságától függően hosszabb eltiltás is kiszabható.
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 sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint, a sportoló jogállásáról szóló fejezet 2. § (4)
bekezdésének a) pontja szerint a versenyző köteles a tisztességes játék (fair play) elvei szerint
felkészülni és versenyezni, aminek keretében tartózkodni különösen:
A 2. § (4) bekezdésének ac) pont alapján a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését
veszélyeztető, a nézők viselkedését a sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából
hátrányosan befolyásoló viselkedéstől tartózkodni.
Továbbá a 2. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a sporttevékenysége során annak a
sportszervezetnek, sportszövetségnek az érdekeit is figyelemben venni, amellyel tagsági,
illetve szerződéses viszonyban áll, valamint amelyik a nemzeti válogatott keretbe meghívta.
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 2.2. pontja szerint Fegyelmi vétséget követ el az,
aki:
d) sportszerűtlen magatartással a sportág rendezvényeinek lebonyolítását veszélyezteti;
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 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 terheli. MAFSZ jogosult ellenőrt küldeni a mérkőzésekre, aki az
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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.
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 3.2. pontjának a) bekezdése szerint a versenyzőre a
3.1. pontban foglaltakon kívül a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a
sportszövetség, sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és
sportszervezet, sportszövetség által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő
- akár végleges időtartamú – eltiltás is kiszabható.
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 3.2.1. pontja szerint a 3.2. pont a) alpontja alapján
kiszabott büntetést a versenyzőnek a nevezési listán megjelölt korcsoportban kell letöltenie,
de a sportszövetség versenyrendszerében szervezett, vagy a sportszövetség, sportszervezet
versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség által
szervezett edzésen, edzőtáborban való részvétele más korcsoportban sem engedélyezett.
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)
Melléklet:
- Az ominózus jelentről rögzített 7 db videókép felvétel

Készült: 5 példányban
Erről értesülnek:
Erről értesülnek:
1)
2)
3)
4)
5)

Deczky Dániel (e-mail, az egyesületén keresztül)
Fehérvár Enthroners Sportegyesület (e-mail)
MAFSZ Főtitkár (e-mail)
MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail)
MAFSZ Irattár
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