
Iktatószám: 001-FEB/2020

Tárgy: Fegyelmi határozat Vaszkó János versenyző ügyében

Az eljáró sportfegyelmi  bizottság megnevezése:  A Magyar  Amerikai  Futball  Szövetség
(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága (továbbiakban FEB)

MAFSZ FEB tagok:
 Kálmán Attila elnök
 Zahovay Ádám tag
 Herke Zsombor tag
 Iványi Márton tag

HATÁROZAT
A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága
(továbbiakban FEB) (1097 Budapest, Gubacsi út 30/A., fszt. 009.) fegyelmi szabályzatának
14.1 pontjának a) bekezdése alapján, a FEB egyszerű szótöbbséggel hozott határozatában a
nevezett versenyző kötelezettségszegését megállapította.

A  MAFSZ  FEB  fegyelmi  büntetésként  a  sportszövetség  felnőtt  férfi  amerikai  futball
bajnokság versenyrendszerében szervezett 8, azaz nyolc mérkőzésre szóló eltiltás szankciót
alkalmaz  Vaszkó  János  versenyzővel  szemben.  A  nevezett  versenyző  a  határozat
kihirdetésétől  számítva  semmilyen  a  MAFSZ  által  rendezett  vagy  Magyarországon
bonyolított egyéb mérkőzésen nem léphet pályára az eltiltás letöltéséig.

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 Vaszkó János versenyzővel szemben sportfegyelmi büntetést szab ki, mert a
nevezett  játékos  2020.  08.  02.  napján,  egy  a  Margitszigeti  Atlétikai  Központban
megrendezésre  kerülő,  bemutató  jellegű  és  a  sportág  népszerűsítését  hirdető  Flag  Futball
tornán a jelenlévő játékvezetőkre tett olyan megjegyzéseket, amelyek nem méltóak a MAFSZ
tagszervezetének egyetlen tagjához sem.

//Fax: fegyelmi@mafsz.org



A csatolt 001-2020. számú játékvezetői jelentés szerint, a versenyző az eseményről kizárásra
került, azonban a helyszínt többszöri felszólításra sem hagyta el, így a fenti Flag Futball tornát
a játékvezetők lefújták, azt nem sikerült befejezni.

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 Fegyelmi Szabályzat Melléklete alapján az illető, aki egy mérkőzés befejezését követően
nagy  nyilvánosság  előtt  mást  becsmérel,  vagy  megaláz,  bárkit  nyilvánosan,  súlyosan
becsületsértő kifejezésekkel illet,  az ellenfél játékosát(ait),  saját játékostársát, az edzőket, a
sportvezetőket, szurkolókat, illetve a versenyrendszert kiíró szövetséget és az abban résztvevő
sportszervezetek  sportszakembereit  egyéb  módon  becsmérlő,  sértő  kifejezésekkel  illeti,
sportszerűtlen  vagy  obszcén  magatartást  tanúsít,  bűncselekmény  elkövetésével,  jogtalan
előnyök szerzésével vagy egyéb méltatlan magatartással a sportág, illetve a szövetség céljait
veszélyezteti  első  esetben  minimum  2  mérkőzésről  szóló  eltiltással,  maximum  2  éves
eltiltással sújtható, így a MAFSZ FEB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A büntetések részletes szabályait a Fegyelmi Szabályzat melléklete tartalmazza:

Kiállítás/verekedés vagy sportszerűtlen viselkedés miatt kiszabott eltiltás ideje alatt az eltiltott
játékos csak nézőként, a lelátón vehet részt a mérkőzésen, a pályára nem léphet be, a játékos
zónában sem lehet ott a csapatával.



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.

E rendelkezés megsértése újabb fegyelmi eljárást és az eredetileg (az épp aktuális) kiszabott
büntetés duplázását vonja maga után.

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  egyéb  versenyen,  és  sportszervezet,  sportszövetség
által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvétele más korcsoportban sem engedélyezett.

Budapest, 2020. szeptember 10.
MAFSZ FEB

(kiadmányozó)
Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés

Készült: 4 példányban
Erről értesülnek:
1) Vaszkó János (e-mail, az egyesületén keresztül)
2) MAFSZ Főtitkár (e-mail)
3) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail)
4) MAFSZ Irattár



Melléklet:

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 001-2020

Játékvezetői jelentés, amerikai futball mérkőzésen történt szabálytalanságról

Mérkőzés száma: 20-902 Helyszín: Margitszigeti Atlétikai Központ

Időpont: 2020.08.02.

Referee: Tar János Zsolt

Megszegett szabálypontja: MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja

Szabálytalanság leírása:
Egész nap folyamán a csapatoknál problémát jelentett a kontakt fogalma, valamint, kinek, mikor van
helyhez és útvonalhoz való joga.  Mi az első kisebb flag specifikus szabálytalanságokat,  elengedtük,
valamint szóba jeleztük, hogy ez, vagy az szabályok szerint sok lenne, törekedjenek elkerülni. A nap
folyamán volt olyan kontakt szabálytalanság is ami szabályok szerint azonnali kiállítást vonhatott volna
maga után, amit a rendezvény jellegére való tekintettel és nem azért, mert játékvezető kollégán követte
el, kimértük a szabálytalanság miatt megítélt yard vesztést, majd a kolléga önként nem vett részt tovább
azon meccsen.

A szituáció, amin végleg elszabadultak az indulatok:
Referee pozícióban voltam az adott meccs crew-jában pálya méretei miatt oldalvonalon helyezkedtem.
A védekező csapat gólvonalához ment egy passz, felléptem a gólvonalra. Megítélésem szerint a támadó
játékos birtokolta a labdát gólvonal fölött, ezt a labdabirtoklást végig meg is tartotta. Megtartotta a labda
birtoklást annak ellenére, hogy a védekező csapat játékos (Vaszkó János) a viszonylag a talajhoz közel
lévő (mélyre ment a passz) elkapót csípőjével kilökte a célterületről. A TD megítélésén túl nem lett
zászló dobva zászlót illegal contact szabálytalanságra, valamint ezt a szabálytalanságot kirívóan durva
szabálytalanságnak kellett volna minősíteni, ami a szabályok értelmében kizárást is maga után von.

10-1-1 SZAKASZ:

A kirívóan durva szabálytalanság az a szabálytalanság, amely bármely játékos testi épségét veszélyezteti
és kizárást von maga után. [S47 – Disqualification]

A TD megítélése után kiabálva mondta: "Azért lettél játékvezető, mert ilyen hülye vagy!" "Vagy geci
vagy, vagy hülye." - Ezt többször ismételte.
Ezek után megkértem, hogy nyugodjon le és a csapattársait kértem meg, hogy nyugtassák meg, nem
akartam olajat önteni a tűzre, hogy a lentebbi szabálypont miatt  legyen büntetve a játékos, illetve a
csapata.

9-2-1 SZAKASZ:

a:  Semelyik játékos,  cserejátékos,  edző,  vagy más -  a szabályok hatálya alá  tartozó -  személy sem
használhat  támadó~,  obszcén~,  fenyegető  kifejezést,  vagy  gesztust,  vagy  nem  vehet  rész  olyan
cselekményben, amely provokálja az ellenfelet, vagy aláássa az ellenfél, a bírók, vagy a játék image-ét.

A játékost  nem sikerült,  vagy nem akarták a  csapattársai  lenyugtatni,  ennek megítélése,  nem az én
feladatom. A fent másodjára említett mondatot ismételte, amire halott labda esetén figyeltem fel. Ismét
megkértem a csapattársait, hogy nyugtassák le, de jobb ha el is kísérik innen.

Mivel  a csapat nem tett  semmit,  hogy megoldódjon a helyzet,  ekkor felhívtam a figyelmüket,  hogy
játékvezetői jelentést fogok tenni a JBE, valamint a szövetség felé a történtekről, ez után sem mutattak
hajlandóságot, hogy nyugodt keretek közt befejezzük a mérkőzést, a mérkőzésóra lejárta előtt lefújásra
került a mérkőzés és a játékvezetői crew vezetésemmel elhagyta mérkőzés helyszínét.



Egyetlen egy sporteseményhez, sportolóhoz nem méltó ez a viselkedés, ahogy ez a tackle szabálykönyv 
A Futball Törvénykönyve rész mondja.

Beszéd a játékvezetőkkel:

Amikor a játékvezető megítél egy büntetést, vagy meghoz egy ítéletet, egyszerűen csak végzi a dolgát,
ahogy Ő látta. Azért van a pályán, hogy fenntartsa a játékszabályok sérthetetlenségét, a döntése végleges
és perdöntő és azt el kell fogadnia minden edzőnek és játékosnak.

Az Etikai Kódex kimondja:

a: A játékvezetők minden hivatalos és nem-hivatalos kritizálása a játékosok és a közvélemény irányába
etikátlannak tekintendő.
b: Az edzőnek a játékvezetővel kapcsolatos bármilyen tiszteletlen megjegyzése, vagy ilyen megjegyzés
engedélyezése a csapattagoknak a szabályok megsértése  és edzőhöz méltatlan viselkedés.  Ugyanígy
szabálytalan és méltatlan minden olyan viselkedés, mely a játékosokat, vagy a nézőket a játékvezetők
ellen hangolja.

Budapest, 2020. 08. 26.


