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A Magyar Bábus Biliárd Egyesület Etikai - És Fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban Fegyelmi Bizottság) 

a  Mészáros Tibor  a Berényi Biliárd Klub- Szikora csapata versenyzőjével szemben indult fegyelmi 

eljárás során meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T OT 

A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Mészáros Tibor 2018. november 11-én az 2018. 

évi Eurokegel Csapatbajnokság Gyomaendrődi selejtező versenyén etikai fegyelmi vétséget 

követett el.  

Fentiekre figyelemmel a Fegyelmi Bizottság Mészáros Tibort  2019. január 31-től, 2019. július 

31-ig (6 hónap időtartamra) eltiltja a Magyar Bábus Biliárd Egyesület hivatalos versenyeinek 

részvételétől. 

A Fegyelmi Bizottság az eltiltási időszak megkezdését 2021. január 31-ig felfüggeszti.  

Amennyibe a próbaidő alatt a játékos további etikai vétséget követel el, jelen határozatban 

foglalt 6 hónap időtartamú eltiltás kezdetét a Fegyelmi Bizottság határozza meg. 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bábus Biliárd Egyesület 

benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 I N D O K O L Á S 

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésére álló adatokból az alábbi tényállást állapította meg: 

2018.  november 11-én rendezték meg a 2018. évi Eurokegel Csapatbajnokság 

Gyomaendrődi selejtező versenyét. 

A versenyen Mészáros Tibor mint játékos vett részt.  A verseny lebonyolítását követően 

szóbeli bejelentés érkezett az MBBE elnökségéhez arra vonatkozóan, hogy Mészáros Tibor a 

versenyen vélhetően etikai fegyelmi vétséget követett el a csoport mérkőzések során. 

Tekintettel arra, hogy az esetről jegyzőkönyv nem készült ezért a bizottság a teljes körű 

tényállás tisztázása érdekében megkérte Harmati László elnökségi tagot, hogy a Fegyelmi 

Bizottsággal karöltve vizsgálja ki az eset körülményeit.  



A kivizsgálást követően az alábbi információk kerültek a Fegyelmi Bizottság tudomására. 

Harmati László megkeresett minden érintettet az ügyben.  Az ügyben érintettek elmondása 

alapján Mészáros Tibor beszólásaival zavarta a játék menetét, az ellenfélre becsmérlő 

megjegyzéseket tett.    

A rendelkezésre álló információk alapján a Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy a fenti 

sportszerűtlen magatartásával Mészáros Tibor etikai fegyelmi vétséget követett el.   

A Fegyelmi Bizottság az eset összes körülményire tekintettel úgy döntött, hogy az eltiltás 

végrehajtását felfüggeszti, és abbéli reményét fejezi ki, hogy a felfüggesztett büntetés 

kellőképpen visszatartja a játékost az újabb fegyelmi vétség elkövetésétől. 

Az ilyen és ehhez hasonló esetek sem a játékosok klubjának sem a magyarbiliárd sportágra 

nem vetnek jó fényt, és ezekez az eseteket közös érdekünk, hogy határozottan 

visszaszorítsuk. 

Fentiekre figyelemmel a Fegyelmi Bizottság a rendelkező részben leírtakat tartja indokoltnak. 

                                                                                                        

        Tomka Lajos 

                                                                                            MBBE Fegyelmi Bizottságának Elnöke 

                                                                                     helyett ideiglenesen eljárva az MBBE 

                                                                                                         Elnökségének nevében 

  

Békéscsaba, 2019. január 31. 

 

 

  

 

 


