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Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar Amerikai Futball Szövetség 
(továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai Bizottsága (továbbiakban FEB) 
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HATÁROZAT 
 
A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban MAFSZ) Fegyelmi és Etikai 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 1 azaz egy 
mérkőzésről való eltiltás szankciót alkalmaz Dobrosi Zsolt (Gladiators #91) 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 16.2. 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. 
 
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 16.3. pontja alapján a fellebbezés a jogerős döntés 
meghozataláig bármikor, indokolás nélkül visszavonható 
 

INDOKOLÁS 
 
A MAFSZ FEB Dobrosi Zsolt versenyzővel szemben fegyelmi büntetést szab ki, mert a nevezett 
versenyző 2017. március 26. napján, a Debrecen, Gázvezeték utca Speedway Stadion helyszínen, a 
felnőtt férfi Divízió II. osztályú amerikai futball bajnokság, Dabas Sparks elleni mérkőzésen – a 
csatolt 001-2017. számú játékvezetői jelentés szerint – kirívóan sportszerűtlen magatartás 
szabálytalanságot 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. 
 
A MAFSZ FEB fegyelmi szabályzatának 3.2. pontja szerint a versenyzőre a 3.1. pontban foglaltakon 
kívül: 
a) 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. A sportszerűtlen 
magatartásért/szándékos sérülés okozás kísérletéért kiszabott eltiltás ideje alatt az eltiltott személy a 
mérkőzések napján sem szervezőként, sem nézőként, sem egyéb minőségben nem tartózkodhat a 
mérkőzés lebonyolításának helyszínén, a sportlétesítmény 1 km-es körzetében! A rendelkezés 
megsértése újabb fegyelmi eljárást és az eredetileg kiszabott eltiltás 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, 2017. március 29. 
 
 
 
 MAFSZ FEB 
 (kiadmányozó) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 1 db Játékvezetői jelentés 
 
Készült: 5 példányban 
 
Erről értesülnek: 

1) Dobrosi Zsolt versenyző (az Egyesületén keresztül) 
2) Szolnoki Honvéd Sport Egyesület (e-mail) 
3) MAFSZ Igazolóbiztos (e-mail) 
4) MAFSZ Főtitkár (e-mail) 
5) MAFSZ Irattár 



 

Melléklet: 

 


