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A Magyar Bábus Biliárd Egyesület Etikai, Fegyelmi Bizottsága (a továbbiakban Fegyelmi Bizottság) a  
Horváth Lajos  a  Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub versenyzőjével szemben indult fegyelmi eljárás 
során meghozta az alábbi  

 

H A T Á R O Z A T OT 

A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Horváth Lajos   2020.  március  15-én az Eurokegel 
II. osztály első szeparált  versenyen kirívó etikai fegyelmi vétséget követett el.  

Fentiekre figyelemmel a Fegyelmi Bizottság Horváth Lajost 2021. május  31-ig eltiltja a 
Magyar Bábus Biliárd Egyesület hivatalos versenyeinek részvételétől. 

 

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

2020. március  15-én rendezték meg az Eurokegel II. osztály első szeparált  versenyt 
Gyomaendrődön. 

A versenyen Horváth Lajos, mint játékos vett részt.  Horváth Lajos az elődöntőben Cseman 
Lászlóval mérkőzött meg a döntőbe jutásért.  A mérkőzés közben Horváth Lajos ellenfelét 
folyamatosan trágár szavakkal illette, valamint a mérkőzés elvesztése után nem fogadta 
„ellenfele” kézfogását.   Horváth Lajos a díjkiosztót megvárta, azonban a 4. helyezetnek járó 
díjat nem vette át, és a díjkiosztás során kritizálta a verseny lebonyolítási rendszerét. A 

díjkiosztón közölte még azt is, hogy a csapatkapitányi posztjáról lemond, és a biliárddákóját 
elégeti, többet nem jár egyetlen versenyre sem.  

 Az esetről a verseny rendezője kötelezettségének eleget téve jegyzőkönyvet vett fel, amit a 
Fegyelmi Bizottságnak elektronikus formában eljuttatott.  

A Fegyelmi Bizottság a tényállás tisztázása érdekében megtekintette az esetről készült 
videófelvételt, valamint írásban megkereste a versenyen nézőként jelenlévő elnökségi 
tagokat. 
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A videófelvételek, a jegyzőkönyv valamint a helyszínen jelenlévő elnökségi tagok 
beszámolója alapján igazolást nyert Horváth Lajos kirívó etikai fegyelmi vétsége.  

Az eltiltás mértékének megállapításánál a Fegyelmi Bizottság figyelembe vette az eset 
körülményeit, így különösen annak súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy Horváth Lajos az 
adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el.  

Horváth Lajos javára értékelhető körülményt nem tudtam figyelembe venni.  

Horváth Lajos terhére szolgáló körülményként vettem figyelembe, hogy a verseny kiemelt 
MBBE rendezvény volt, amit az interneten online lehetett követni az érdeklődőknek. Tettét a 
meghallgatottak elmondása alapján ittas állapotban követte el.   

Az ilyen és ehhez hasonló esetek sem a játékosok klubjának, sem a magyar biliárd sportágra 
nem vetnek jó fényt, és ezeket az eseteket közös érdekünk, hogy határozottan 
visszaszorítsuk. 

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