Ügyiratszám: 2/2008-9.
MKOSZ Fegyelmi Bizottságának határozata
A Fegyelmi Bizottság Krivacevic Tijana játékos átigazolási ügyének vizsgálata az átigazolási
szervezetek vélt mulasztása miatt az MKOSZ Fegyelmi Szabályzatában megfogalmazottak
alapján a Főtitkár megkeresésére a 2008.október 7-én tartott tárgyaláson meghozta és
kihirdette az alábbi
határozatot.
A Fegyelmi Bizottság egyhangú határozatával a FSz 2.§, 3.§.(3) 33.§. (a) pontjaira tekintettel
fegyelmi vétség hiány miatt az eljárást megszünteti..
E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezéssel fordulhat az MKOSZ
Rendkívüli Fellebbviteli Bizottságához.
Indokolás
A Pécsi Női Kosárlabda Kft. és Krivacevic Tijana amatőr sportoló és törvényes képviselője
2006.augusztus 1-én amatőr sportolói szerződést kötött . A 2008.04.08-án nagykorúvá vált
játékos a 2008.06.01-én bejelentést tette a Pécsi Női Kosárlabda Kft-nek hogy nagykorúvá
válásával egyidejüleg nem kíván profi szerzést kötni a csapattal.
A Raabersport Kft 2008.06.04-én a játékos átigazolási lapját megküldte a Győr-MosonSopron megyei átigazolási szervhez. Török Zoltán ügyvezető igazgató levélben kereste meg
az átadó sportszervezet vezetőjét Rózsa Gábort azzal a kéréssel, hogy a játékos átigazolási
lapját írja alá, mivel a játékosnak nincs érvényes szerződése.
Győr-Moson-Sopron megyei átigazolási szerv 2008.08.26-án értesítette a Baranya megyei
szövetség átigazoló szervezetét, hogy a játékost átigazolták, és egyben kérték a Baranya
megyei szövetség tudomásul vételét. A Baranya megyei szövetség értesítette az érintetteket,
hogy az átigazolást – az érvényes átigazolási szabályzat szerint- az átadó szervezetnél azaz a
Baranya Megyei szövetségnél kell kezdeményezni. A csapat a kérelmet és az átigazolási lapot
2008.09.08-án küldte meg az illetékes megyének. A hiánypótlásnak a csapat 2008.09.17-én
tette eleget. A Baranya megyei szövetség 2008.09.22-én kelt 1/2008-as határozatában
elutasította a kérelmet. A határozat indoklásában kifejtették, hogy a sportolónak érvényes élő
amatőr szerződése van. Az átadó sportszervezet kinyilvánította, hogy a szerződést
érvényesnek tekinti, az átigazolási bizonylatot ezért nem írják alá.
A Fegyelmi Bizottság a számára átadott iratokból és egyéb információkból a következőket
állapította meg.
Hibázott az átigazolás során a Raabersport Kft., mivel rossz helyen adta be átigazolási
kérelmét.

Hibázott a Győr-Moson–Sopron megyei szövetség átigazolási szervezete, mert nem az
átigazolási szabályzat szerint járt el és illetékesség hiányában a kérelmet el kellett volna
utasítania vagy áttenni az ügyet a Baranya megyei szövetséghez.
A Fegyelmi Bizottság hibákkal kapcsolatban felhívja az érintetteket, hogy a jövőben
körültekintőbben járjanak el!
A Fegyelmi Bizottság nyomatékkal hívja fel a Főtitkár és az Elnökség valamint Elnök Úr
figyelmét, hogy célszerű lenne az NB/I-et érintő átigazolásokat központosítani a későbbi viták
és problémák elkerülése érdekében.
A bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján - azok mérlegelése után - hozta meg
határozatát.
Budapest, 2008.október 7.
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