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Tárgy: Fegyelmi határozat Berzai Lajos (Győr Sharks Amerikai-Futball Sport Egyesület) versenyző 

ügyében 

 

Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar Amerikai Futball Szövetség 

(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi Bizottsága (továbbiakban FEB) 

 

 

MAFSZ FEB tagok: 

 Kálmán Attila elnök 

 Gável Iván tag 

 Herke Zsombor tag 

 Zahovay Ádám tag 

 Pál Tibor tag 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi Bizottsága (továbbiakban 

FEB) (1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. IV/07.) fegyelmi szabályzatának 6.1. pontja alapján a 

sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron következő egy mérkőzésről való eltiltás 

szankciót alkalmaz Berzai Lajos (Győr Sharks #96) versenyzővel szemben. 

 

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 16.1 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 Berzai Lajos versenyzővel szemben fegyelmi büntetést szab ki, mert a nevezett 

versenyző 2016. április 24. napján, a Felsőzsolca Sportpálya helyszínen, a felnőtt férfi HFL osztályú 

amerikai futball bajnokság Miskolc Steelers elleni mérkőzésen – a csatolt 003-2016. számú 

játékvezetői jelentés szerint – többszöri, kirívóan sportszerűtlen viselkedés szabálytalanság és obszcén 

kifejezésekkel való reklamációt követően kizárásra került. 

 

 



 

A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 6.1. pontja szerint, ha a játékvezető a versenyzővel, illetve a 

sportszakemberrel szemben mérkőzés közbeni kizárást (kiállítást) alkalmaz, úgy a versenyzővel, 

illetve a sportszakemberrel szemben a sportszövetség azonos versenyrendszerében szervezett soron 

következő legalább egy mérkőzésről való eltiltás fegyelmi büntetésként kötelezően alkalmazandó, így 

a fentiek értelmében a MAFSZ FEB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

Budapest, 2016. május 09. 

 

 

 

 MAFSZ FEB 

 (kiadmányozó) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés 

 

Készült: 5 példányban 

 

Erről értesülnek: 

1) Berzai Lajos versenyző (az Egyesületén keresztül) 

2) Győr Sharks Amerikai-Futball Sport Egyesület (e-mail) 

3) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail) 

4) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 

5) MAFSZ Irattár 



 

Melléklet: 

MAFSZ Játékvezetői Bizottság Jelentés szám: 003-2016 

Játékvezetői jelentés amerikai football mérkőzésen történt szabálytalanságról 

Játék száma: 16-109 Város: Felsőzsolca Helyszín: Sportpálya Időpont: 2016. 04. 24. 

Hazai csapat: Miskolc Steelers Vendég csapat: Győr Sharks Vezetőbíró: Horváth Péter 

Megszegett szabálypontja: 9.2.1. MAFSZ Versenykiírás vonatkozó pontja: 

 

Szabálytalanság leírása: 

 

A mérkőzés utolsó negyedéből 5 perc 30 másodperc volt hátra, amikor egy futójáték során a hazai 

csapat 8-as játékosa, Dion Mario Williams elkövetett egy szükségtelen durva szabálytalanságot egy 

védtelen játékoson, amit sajnos egyik játékvezető sem észlelt. Az esetet látva a vendégcsapat 

vezetőedzője, Grátz Vilmos berohant a pályára, és számon kérte a vétkes játékost és a játékvezetőket. 

Eközben a 96-os győri játékos, Berzai Lajos obszcén kifejezésekkel reklamálni kezdett a 

Headlinesman-nél, Osváth Tibornál. A játékvezető megkérte, hogy fáradjon vissza a csapatterületre, 

mire a játékos a lába elé köpött. Ekkor a játékvezető zászlót dobott a kirívóan sportszerűtlen 

viselkedésre, a játékos folytatva az obszcén kifejezésekkel való reklamációt, visszament a 

csapatterületre. Odaérkezve, a kérdésemre a Headlinesman elmondta, hogy mi történt. A játékszabály 

9.2.1 pontja alapján a 96-os győri játékos kirívóan durva sportszerűtlen tettével kiállíttatta magát. A 

szabálytalanság ismertetése során a kiállítás tényét bejelentettem, majd jeleztem a vétkes csapat 

vezetőedzőjének, hogy a kiállított játékosnak az öltözőbe kell mennie, aminek a játékos eleget is tett. 

 

A szabálykönyv 9.2.1 „Sportszerűtlen cselekedetek” szabálypontja kimondja, hogy nem megengedett 

a játékosok, cserejátékosok, edzők, engedéllyel rendelkező vendégek, vagy a szabályok hatály alá 

tartozó egyéb személyek részéről semmilyen sportszerűtlen viselkedés vagy egyéb cselekedet, amely 

akadályozza a szabályok alkalmazását a mérkőzés előtt, a mérkőzés közben, vagy a játékrészek között. 

A játékosok által elkövetett ilyen cselekedetek miatti büntetések élő-labda, vagy halott-labda 

szabálytalanságként lesznek végrehajtva, attól függően, hogy azok mikor történtek. 

A kirívóan durva szabálytalanság elkövetőjét (ha az játékos, vagy cserejátékos) ki kell zárni. 

 

Dátum: Budapest, 2016. április 25.. 


