
 

 

 

 

 

Magyar Asztalitenisz Szövetség  
Fellebbviteli Bizottsága 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 
 

129/2017. (X.18.). számú 
MÁSODFOKÚ FEGYELMI HATÁROZAT 

 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége, mint Fellebbviteli Bizottsága (Fellebbviteli Bizottság) 
a MOATSZ Jogi-, Etikai-, Fegyelmi és Doppingbizottsága (Bizottság) által Szabó Krisztiánnal (6000 
Kecskemét, Budai-hegy 68/A.) szemben 2017. szeptember 7. napján meghozott 1/2017. (IX.07). számú 
fegyelmi határozatot a Magyar Asztalitenisz Szövetség Fegyelmi Szabályzatának (a továbbiakban: Fegyelmi 
Szabályzat) 13.21.1. pontja alapján 

 
 

MEGSEMMISÍTI  
ÉS  

A BIZOTTSÁGOT ÚJ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA UTASÍTJA. 
 
 
A másodfokú fegyelmi határozat a kihirdetésével jogerıs és végrehajtható (Fegyelmi Szabályzat 13.21.3.).  
 
 
A határozat nyilvánosságra hozatalának módja: Magyar Asztalitenisz Szövetség hivatalos honlapján 
(www.moatsz.hu) történı közzététel. 
 
  



INDOKLÁS 
 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség Fıtitkára a 2017. július 14. napján kelt levelében azzal az indítvánnyal 
fordult a Bizottság Elnökéhez, hogy az indítson fegyelmi eljárást Szabó Krisztiánnal szemben Dari Helga 
utánpótlás válogatott sportoló sérelmére elkövetett zaklatás gyanúja miatt. 
 
A Fegyelmi Szabályzat 13.11.1. pontja alapján fegyelmi eljárás a MOATSZ Elnökének, Fıtitkárának 
indítványa alapján rendelhetı el. A fegyelmi eljárás elrendelésérıl az eljárás alá vont személyt 8 napon belül 
írásban kell értesíteni. 
 
A fegyelmi eljárás elrendelésére a fenti indítvány alapján 2017. július 24. napján került sor, melyrıl az eljárás 
alá vont személyt a Bizottság Elnöke még aznap írásban értesítette. 
 
A részletesen, a MOATSZ vonatkozó szabályzatainak megfelelıen lefolytatott eljárás során a Bizottság a 
tényállást, a fegyelmi vétség elkövetését, a kiszabott fegyelmi büntetést, valamint az enyhítı és súlyosító 
körülményeket az alábbi bizonyítékok alapján állapította meg: Fazekas Mária bejelentı levele, a MOATSZ 
Fıtitkárának jelentése a Fazekas Mária által 2017. július 6-án tett bejelentés kivizsgálására, MOATSZ 
Fıtitkárának levele a fegyelmi eljárás megindításának indítványozásáról, Dari Helga, Fazekas Mária, Fülöp 
Szilvia, Kurimay Dóra, Honti Boglárka, dr. Paár Dávid, Drabant Anita tanúvallomása, az eljárás alá vont 
személy szóbeli elıadása, az eljárás alá vont személy írásbeli észrevételei, az eljárás alá vont személy írásbeli, 
tanúbizonyításra vonatkozó indítványa, az eljárás alá vont személy és Fazekas Mária, valamint Fülöp Szilvia 
szembesítése. 
 
A Bizottság a rendelkezésre álló adatok és információk alapján 2017. szeptember 7. napján hozta meg  az 
1/2017. (IX.07). számú fegyelmi határozatot. A határozat szerint Szabó Krisztián a Magyar Asztalitenisz 
Szövetség szabályzatainak vétkes megszegésével fegyelmi vétséget követett el. A fegyelmi vétség 
elkövetéséért a Bizottság a Fegyelmi Szabályzat 13.3.1. pont b) alpontja alapján – figyelemmel a fegyelmi 
vétség súlyára, a vétkesség fokára, valamint az enyhítı és súlyosító körülményekre – Szabó Krisztiánt 
írásbeli megrovásban részesítette. 
 
A határozattal szemben Szabó Krisztián 2017. szeptember 28. napján keltelezett beadványával határidıben 
fellebbezéssel élt. 
 
A Fellebbviteli Bizottság megítélése szerint a határozat érdemi felülvizsgálatához rendelkezésre álló 
okiratok közül a fegyelmi tárgyalások jegyzıkönyvei nem kellıen részletesek. A Fellebbviteli Bizottság e 
körben rögzíti, hogy bár a jegyzıkönyvek a vonatkozó elıírásoknak megfelelnek - tekintettel arra, hogy 
kivonatos jegyzıkönyv készült, amely teljes mértékben szabályszerő - azonban jelen ügyben a határozat 
érdemi felülbírálatához a tanúk illetve az eljárás alá vont személy nyilatkozatainak és állításainak 
részletesebb ismerete, így a meghallgatásokról készült hangfelvételek alapján a már meglévı jegyzıkönyvek 
kiegészítése szükséges. A tanúk, eljárás alá vont személy megismételt meghallgatására nincs szükség. 
 
A Dari Helgát ért lelki sérelmek fennállta kapcsán a Fellebbviteli Bizottság álláspontja szerint szükséges egy 
független gyermekvédelmi szakember állásfoglalásának beszerzése abban az esetben is, amennyiben Dari 
Helga a továbbiakban sem kíván ismételten személyesen részt venni az eljárásban, és így a szakember 
kizárólag az okiratok alapján tud véleményt nyilvánítani. 
 
A fentiek alapján az új, megismételt eljárásban szükséges a jegyzıkönyvek kiegészítése, valamint egy 
független gyermekvédelmi szakember véleményének beszerzése. 
 
Mindezekre tekintettel a Fellebbviteli Bizottság – figyelemmel a Fegyelmi Szabályzat 13.21.1. pontjában, 



foglaltakra - az elsıfokú határozatot megsemmisítette és a Bizottságot a fenti iránymutatások szerinti új 
eljárás lefolytatására utasította. 
 
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 

 


