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FEGYELMI BIZOTTSÁGI
HATÁROZAT
A FB-hoz beérkezett beadvány kéri az FB-t ,hogy Andó József játékos játék engedélyével kapcsolatos
helyzetet vizsgálja meg és hozzon ügydöntő határozatot.
Az eset rövid leírás:
1., Andó József átigazolt az Óbuda Warriors csapatától az Érd Expandables csapatához.
Az átigazolás folyamatát az érdi csapat edzője nem végezte el teljes alapossággal. A fogadó csapat
illetékes ( tulajdonos,menedzser,csapatkapitány,edző,stb.) emberének azonnali kötelessége az átigazolni
kívánó játékos korábbi klubjával felvenni a kapcsolatot és tisztázni annak jogi (pénzügyi,egészségügyi,stb.)
állapotát.
2., Morua Robertó 2017.04. 03. jelezte a MOBSSZ felé, hogy tagdíj tartozás áll fenn és emiatt a
játékengedélyt fel kell függeszteni. A 2017. 04 .04-én megtartott Elnökségi ülés napirendi pontjai között
szerepelt Andó József tartozása volt klubja felé. Erről a jelenlévő klubelnökök/csapatkapitányok
értesülhettek.
3., A 2017.04.01-én megrendezett Érd Expandables - H.Astros (18-15) Magyar Kupa selejtező mérkőzésen a
jegyzőkönyv alapján Andó József játéklehetőséget kapott, tisztázatlan játék joggal.
4., Az 2017. 04. 16-i Érd Expandables - H.Astros (39-2) mérkőzés megkezdése előtt
a bírók Illés László (vezető bíró) és Linares Alexis (segéd bíró ) felhívta az Érd csapatkapitány figyelmét - és
a mérkőzés jegyzőkönyvbe bejegyeztette - arra a tényre, hogy Andó József játékos engedélye fel van
függesztve visszavonásig, amíg a tagdíj tartozása fenn áll a korábbi klubjával szemben.
5., A meglévő információink alapján az FB-hez érkezett bejelentések szerint a mérkőzésen készült
jegyzőkönyv és a mérkőzésről leadott jegyzőkönyv eltérő tartalmat mutatnak egymáshoz képest, a
játékvezetők által bejegyeztetett információ, miszerint Andó József játékos engedélye felfüggesztés alatt
áll, a leadott jegyzőkönyvben már nem szerepelt.
6., Morua Roberto az Óbuda Warriors csapat kapitánya 2017. 04. 18 . jelezte a Szövetség felé, hogy Andó
József kiegyenlítette tartozását a volt klubja felé és hivatalosan átigazolható.
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FEGYELMI BIZOTTSÁG DÖNTÉSE:
A MOBSSZ szabályzata egyértelmű utasítást ad az ilyen jellegű esetre nézve.
Az Érd Expandables szabálysértést követett el a hatályban lévő versenykiírás szerint:
Jogosulatlan szereplés (9-0) /fő/mérkőzés 12.000 Ft pénzbüntetés.

1., A 2017.04.01. Érd Expandables - H.Astros Magyar Kupa mérkőzésen való jogosulatlan szereplés miatt
12.000,- Ft pénzbüntetésre és a mérkőzést 0-9 eredménnyel a H.Astros javára ítéli.
2., A 2017.04.16. Érd Expandables - H.Astros NBII magyar bajnoki mérkőzésen való jogosulatlan szereplés
miatt 12.000,- Ft pénzbüntetésre és a mérkőzést 0-9 eredménnyel a H.Astros javára ítéli.
(tehát: 24,000,- Ft a két mérkőzés miatt kirótt pénzbüntetés.)
A pénzösszegeket a MOBSSZ által megadott számlára utalással kell befizetni.
Számlaszám: Magnet Bank:
16200209-00136574-00000000
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az utalás okát.
A befizetési határidő a levél ( email/postai) kézhezvételétől számított 14 naptári nap.

A FB döntése ellen fellebbezni nem lehet.
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FEGYELMI BIZOTTSÁG DÖNTÉSÉNEK INDOKLÁSA:
Az átigazolási folyamatot meggátló okokat a Felügyelő Bizottság nem tudja vizsgálni , csak a tények által
adott helyzetet tudja elbírálni.
A jegyzőkönyvek eltérő tartalmának okát nem áll módunkban vizsgálni , de az esettel kapcsolatos
döntésünket erősen befolyásolja.
Az FB feladata elsősorban a pályán történt események, a játékhoz szorosan kapcsolódó esetek, valamint az
ezt lehetővé tevő jogi körülmények vizsgálata és valamilyen, a Magyar Baseball játékot javító, azt erősítő
működés biztosítása.
Az FB figyelmébe ajánlja a Feleknek, hogy a pályán történt események és elért eredmények a
legfontosabbak, a lehető legtisztább játék és a sportolók lehető legjobb szakmai és emberi
körülményeinek biztosítása a döntő szempontok.
Az FB figyelmébe ajánlja a Feleknek,hogy az adminisztrációs feladatok ellátása nemcsak sportolói de
alapvető csapatfenntartói kötelessége az összes a MOBSSZ szövetségében szereplő csapatnak.

Kelt: Budapest, 2017. 05. 30.
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Dr. Zengődi Zsolt
Ügyvéd, MOBSSZ

