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133/2017. számú 
MÁSODFOKÚ FEGYELMI HATÁROZAT 

 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége, mint Fellebbviteli Bizottsága (Fellebbviteli Bizottság) 
a MOATSZ Jogi-, Etikai-, Fegyelmi és Doppingbizottsága (Bizottság) által Harczi Zsolttal (2700 Cegléd, 
Nádasdi utca 19.) szemben 2017. július 6.  napján meghozott 1/2017. (VII.06). számú fegyelmi határozatot 
a Magyar Asztalitenisz Szövetség Fegyelmi Szabályzatának (a továbbiakban: Fegyelmi Szabályzat) 13.21.1. 
pontja alapján 
 
 

HELYBENHAGYJA 
 
 
A másodfokú fegyelmi határozat a kihirdetésével jogerıs és végrehajtható (Fegyelmi Szabályzat 13.21.3.).  
 
 
A kiszabott másodfokú fegyelmi büntetéssel szemben a határozat kézbesítésétıl számított harminc napos 
jogvesztı határidıvel az érintett keresettel bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat. 
 
 
A határozat nyilvánosságra hozatalának módja: Magyar Asztalitenisz Szövetség hivatalos honlapján 
(www.moatsz.hu) történı közzététel. 
 
  



INDOKLÁS 
 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség Fıtitkára a 2017. május 15. napján kelt levelében azzal az indítvánnyal 
fordult a Bizottság Elnökéhez, hogy az indítson fegyelmi eljárást Harczi Zsolttal a Kovách Attila 
játékvezetıvel szemben tanúsított sportemberhez méltatlan magatartás miatt. 
 
Harczi Zsolt a Budaörsi 2i SC edzıjeként a fegyelmi vétség elkövetésekor sportszakembernek minısült. 
 
Az elsıfokon eljárt Jogi-, Etikai-, Fegyelmi és Doppingbizottság a tényállást, a fegyelmi vétség elkövetését, 
a kiszabott fegyelmi büntetést, valamint az enyhítı és súlyosító körülményeket a MOATSZ Fıtitkárának 
indítványa, illetve az eljárás alá vont személy részére is megküldött okirati bizonyíték (meccslap), és 
tanúvallomás alapján állapította meg 
 
A határozattal szemben a MOATSZ Fıtitkára a Fegyelmi Szabályzat 13.19.1. pontja alapján határidıben 
fellebbezéssel élt, annak érdekében, hogy Harczi Zsoltnak lehetısége legyen álláspontjának maradéktalan 
kifejtésére. 
 
A II. fokú eljárásban Harczi Zsolt írásos állásfoglalásában felmentését kérte ugyanakkor a tényállás 
elıadsának keretében – a játékvezetı közrehatását hangsúlyozva – tartalmilag elismerte a fegyelmi vétség 
elkövetését. 
 
„Ekkor én azt válaszoltam, hogy […] az ilyen arrogáns pojácákat ki szokták baszni az ablakon. Valóban 
nem túl barátságos mondatomért vállalom a következményeket, azonban megjegyezném hogy a célomat 
elértem, mert ezután semmilyen felesleges beszélgetést nem kellett folytatnom a […] bíróval. 
Nyomdafestéket nem tőrı mondatomért elnézést kérek […]” 
 
A fent kifejtettek alapján a Fellebbviteli Bizottság megítélése szerint a 2017. július 6. napján meghozott 
1/2017. (VII.06). számú fegyelmi határozat érdemben helyes, annak helybenhagyása indokolt. 
 
Így egyetért a Fellebbviteli Bizottság az I. fokon eljár Bizottsággal abban, hogy a 2017. január 14. napján 
megtartásra került extraliga mérkızés keretében Harczi Zsolt magtartásával megsértette a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség Versenyszabályának 3.5.2.1. és a 3.5.3.1. pontokban foglalt elıírásait, mely szerint: 
 
3.5.2.1. A játékosoknak és az edzıknek, vagy más tanácsadóknak tartózkodniuk kell az olyan viselkedéstıl, 
amellyel sportszerőtlenül befolyásolják az ellenfelet, megbotránkoztatják a nézıket, vagy a sport jó hírnevét 
veszélyeztetik. Úgymint káromkodás, a labda szándékos eltörése, kiütése a játéktérrıl, az asztal és a 
karámok rugdosása, a hivatalos közremőködık sértegetése. 
 
3.5.3.1. A játékosoknak, edzıknek és a közremőködıknek fenn kell tartani a sport jó hírnevét.  
 
Mindezekre tekintettel a Fellebbviteli Bizottság – figyelemmel a Fegyelmi Szabályzat 13.21.1. pontjában, 
illetve a 13.20.1. pont alapján alkalmazandó 13.7.1. pontjában foglaltakra is - a fegyelmi vétség súlya, a 
vétkesség foka, valamint a helyesen alkalmazott enyhítı és súlyosító körülmények alapján döntött az 
elsıfokú határozat helybenhagyásáról. 
 
A keresetindítási jog a Fegyelmi Szabályzat 13.26. pontján alapul.  
 
  



A Fegyelmi Szabályzat 13.20.1. pontja alapján alkalmazandó 13.16.1. pont alapján a határozat írásba 
foglalva:  
 
 
Budapest, 2017. október 25. 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 

 
Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége,  

mint Fellebbviteli Bizottság  
Nátrán Roland Elnök 

 


