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2/2013.(IV.04.) számú határozat 

HATÁROZAT 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Etikai Bizottsága Pettkó Andrásnak, a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub 

Egyesület elnökének Horváth Máriával, a MAFC Elevenek edzőjével szemben benyújtott etikai panasza alapján eljárást 

folytatott le, melynek alapján, a mai napon a következő határozatot hozta: 

Az Etikai Bizottság megállapítja, hogy Horváth Mária  

s z a k m a i   e t i k a i   n o r m a s é r t é s t 

követett el azzal, hogy a 2012. december 8.-án lejátszott Óbudai Kaszások – Herman Pókok U11 mérkőzésen 

csapatával nem tartatta be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Kenguru és Gyermek 

Versenykiírásának 4. számú mellékletében rögzített, a korosztályra vonatkozó védekezési megkötéseket. 

Az Etikai Bizottság elrendeli jelen határozatának nyilvánosságra hozatalát a Magyar Kosárlabdázók Országos 

Szövetségének honlapján. 

Az MKOSZ Etikai Kódex 5.5 pontja alapján az Etikai Bizottság határozatával kapcsolatban a határozat 

kézbesítésétől számított 8 napon belül panasszal lehet fordulni az MKOSZ elnökéhez. 

Indoklás 

Pettkó András, a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület elnöke 2012. október 20.-án, majd 2013. január 14.-én etikai 

panaszt nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez Horváth Mária, a Herman Pókok edzője ellen, arra 

hivatkozva, hogy a 2012. október 14.-én, majd a 2012. december 8.-án lejátszott Óbudai Kaszások – Herman Pókok U11 

mérkőzéseken Horváth Mária csapatával ismételten és visszatérően megszegte a korosztályos versenykiírásban, valamint 

a védekezési alapelvekben foglalt szabályokat azzal, hogy a mérkőzésen játékosaival – tudatosan mélyen behúzódó felállt 



 

védekezéssel – a labda nélküli támadók ellen területvédekezést, a labdás támadóval szemben besegítő védekezést 

alkalmazott; ezek miatt etikai vétség megállapítását kérte.  

Álláspontjának alátámasztására mellékelte a mérkőzésekről készült videó felvételeket és az ahhoz fűzött szakmai 

kommenteket, amelyet Hevér Ferenc, csapatuk edzője készített. 

Bodnár Péter, az MKOSZ ügyvezető igazgatója elrendelte, hogy az ügyben az Etikai Bizottság etikai eljárást folytasson le, 

valamint felkérte Váradi Attilát, az MKOSZ Szakmai és Utánpótlás Bizottságának tagját – a mérkőzések videofelvétele 

alapján – szakvélemény elkészítésére. 

Az Etikai Bizottság a panaszok alapján 2012. november 27.-i és 2013. március 4.-i ülésein vizsgálta az ügy dokumentumait, 

és az MKOSZ Etikai Kódexének előírása (5.2. pont) szerint mindkét alkalommal elrendelte a bepanaszolt Horváth Mária 

meghallgatását; megküldte számára az ellene benyújtott panaszokat, felhívta őt álláspontjának kifejtésére.  

A felhívásokra Horváth Mária edző helyett mindkétszer a Zuglói Sasok Sportegyesület elnöke Ronkay László válaszolt, 

amelyekből – az ügy érdemét érintően – kiemelendő, hogy Horváth Mária soha nem biztatta tanítványait – sem részletekben, 

sem pedig összességében – illegális védekezésre, aminek megítélése, szankcionálása a mérkőzés játékvezetőinek a feladata, 

és mivel erre nem került sor, megkérdőjelezte a szabálysértések megtörténtének tényét, a panaszokat egyértelműen 

alaptalannak ítélte,  ennek megfelelően kérte az ügy lezárását.  

A válasz beadványok nem tartalmaznak értékelhető, érdemleges tényt, utalást a korosztályra vonatkozó védekezési 

szabályok, képzési elvek érvényre juttatásáról, betartatásáról játékosaik képzésében az edzéseken és a mérkőzéseken, 

amelyért elsősorban a bepanaszolt edző, Horváth Mária a felelős – annak ellenére is, hogy a kosárlabda sportág érdekében, 

hosszú időn át kifejtett, kiemelkedő, önkormányzati kitüntetéssel is elismert pedagógiai munkájáért tisztelet illeti. Azt a 

kijelentést pedig, miszerint „ha szükséges nagyobb nyilvánosságra is hozom megbánásunkat”, az ügy megítélése során nem 

lehetett figyelembe venni, mivel annak komolyságát a válaszlevelek tartalma, hangvétele kérdésessé teszik.  

Szakvéleményt tartalmazó feljegyzésében Váradi Attila azt állapította meg, hogy a versenyszabályok megsértésének ténye 

– a második, az egész 2012. december 8.-i mérkőzésről készült felvétel alapján – egyértelműen bizonyított, a Herman Pókok 

csapatának játékosai következetesen, többnyire tudatosan, egyes esetekben a képzés hiányosságaira visszavezethetően, 

nem a korosztályos képzés elvei szerint alkalmazták a védekezési szabályokat. Kitért arra, hogy a játékvezetők részéről 

történt figyelmeztetés után a Herman Pókok csapata egy ideig megpróbálta betartani a helyes elveket, de néhány akció 

után visszaálltak a korábban alkalmazott – szabályellenes – védekezésre.  

Az Etikai Bizottság a fentiek összegzése és mérlegelése alapján – bizonyítottnak találva a szakmai etikai normasértést – 

hozta meg a rendelkező részben foglalt, az MKOSZ Etikai Kódexének 5.4.1. pontja szerinti határozatát. 

 

Zalaegerszeg, 2013. április 4. 

dr.  Villányi Antal s.k. 
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