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Etikai Bizottsága
2/2014. (11.05.) számú határozat
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Etikai Bizottsága Balogh László, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kosárlabda Szövetség elnöke által a Ceglédi KE II.-Tabán csapatával szemben benyújtott panasza alapján eljárást folytatott
le, melynek alapján a mai napon a következő határozatot hozta:
Az Etikai Bizottság megállapítja, hogy Dobozy Róbert, Honti Viktor, Hoppál Előd, Kovács Attila, Kunos Máté,
Lipóczki Balázs, Molnár Gábor, Pál Szabó Dávid, Varga Zsolt
etikai normasértést
követettek el azzal, hogy 2014. június 13.-án, Szolnokon, a Véső utcai csarnokban, a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei felnőtt férfi bajnokság döntőjét követően, a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyve szerint a Ceglédi KE II.Tabán csapatának játékosaiként nem vették át a második helyezésért őket illető bajnoki ezüstérmeket,
megsértve, illetve figyelmen kívül hagyva a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Etikai Kódexének 3.2.,
és 3.3. pontjaiban támasztott etikai követelményeket.
Az Etikai Bizottság elrendeli jelen határozatának nyilvánosságra hozatalát a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének
honlapján.
Az MKOSZ Etikai Kódexének 5.5 pontja alapján az Etikai Bizottság határozatával kapcsolatban a határozat kézbesítésétől
számított 8 napon belül – a határozat végrehajtására halasztó hatályú – panasszal lehet fordulni az MKOSZ elnökéhez.
Indoklás
Balogh László, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kosárlabda Szövetség elnöke 2014. június 20.-án írásbeli bejelentést tett a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége főtitkárának és Etikai Bizottságának arra vonatkozóan, hogy a Jász-NagykunSzolnok megyei felnőtt férfi bajnokság döntő mérkőzését követően a Ceglédi KE II.-Tabán csapatának játékosai nem fogtak
kezet ellenfeleikkel, továbbá nem vették át az ezüstérmeket Bernáth András úrtól, a Megyei Szövetség főtitkárától, aki
egyben a találkozó hivatalos mérkőzésellenőre volt; ezen cselekedetükkel – a bejelentő szerint – komoly sportszerűtlenséget
követtek el, valamint rontották a Megyei Szövetség eddig kivívott presztízsét, ezért etikai vizsgálat elrendelését kérte.
A beadvány alapján Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára etikai eljárást
kezdeményezett, felkérve az Etikai Bizottságot a szükséges intézkedések megtételére.
Az Etikai Bizottság az Etikai Kódex 5.2. pontját figyelembe véve elrendelte a megyei bajnoki döntő mérkőzés jegyzőkönyve
alapján a bepanaszolt csapat hivatalos képviseletét edzőként ellátó személy, Honti Viktor meghallgatását, felkérve, hogy a
bejelentéssel kapcsolatosan írásban nyilatkozzon.
Honti Viktor az Etikai Bizottságnak megküldött válaszában kijelentette, hogy az említett mérkőzés után ellenfelükkel, a
Szolnoki Főiskola KK csapatának tagjaival és edzőjével, Rezák Lászlóval is kezet fogtak és ennek igazolására javasolta
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Rezák László meghallgatását. Az éremátadásról való távolmaradást az erre vonatkozó megfelelő tájékoztatás, információ
hiányával indokolta, illetve azzal védekezett, hogy erre korábban mindig egy évadzáró összejövetel keretében került sor.
Ezt követően a tények alapos feltárása, az ügyben felmerült kérdések tisztázása érdekében az Etikai Bizottság elrendelte
Rezák László, Benáth András, a mérkőzés I. játékvezetője, Fodor Attila, illetve az eljárást kezdeményező, Balogh László
meghallgatását, mindegyiküket kérve, hogy írásban reagáljanak a bepanaszolt csapat képviselőjének állításaira.
Rezák László úgy nyilatkozott, hogy a Cegléd csapata a mérkőzést követően csapata minden egyes tagjának gratulált,
pacsizás után a termet azonnal elhagyták, az eredményhirdetésre történő felszólításukról tudomása nem volt, a mérkőzés
után várható eredményhirdetésre abból következtetett, hogy az érmek az asztalon voltak.
Bernáth András az ügy érdemi részét illetően nem tért ki arra, hogy a mérkőzés után a Cegléd csapatának játékosai kezet
fogtak-e ellenfeleikkel, állítása szerint a csapat bevonult az öltözőbe, és többszöri felszólításra sem jelent meg. Többször
elhangzott a csapat tagjaitól, hogy az érmeket – melyeket láthattak az asztalon – nem veszik át.
Fodor Attila válaszlevele szerint a mérkőzés végén a Cegléd játékosai nem fogtak kezet az ellenfél játékosaival, Bernáth
András kérte a csapatot, hogy maradjanak bent, mert érem átadásra kerül sor, de az érem átadását nem várták meg, hanem
bevonultak az öltözőbe.
Balogh László – kiegészítve az mérkőzés-ellenőri jelentés alapján benyújtott kérelmét – közölte, hogy évek óta gyakorlat a
megyei bajnokságban, hogy a döntők során átadásra kerülnek az érmek, kivéve azt az esetet, ha oda-visszavágós
rendszerben zajlik a bajnokság, akkor erre évadzárón kerül sor. A felnőtt férfi döntő második összecsapásán ő volt a
hivatalos mérkőzésellenőr, amire magával vitte az érmeket, de kiosztásra nem került, ugyanis akkor a párharc nem dőlt el,
viszont jelezte a mérkőzés előtt az asztalnál Honti Viktornak, hogy nála vannak az érmek, ha győznek, éremátadás lesz. Erre
Honti Viktor úgy felelt: az nem jó ómen, ha itt vannak, mert akkor vereséget szenvednek - tehát a Megyei Szövetségnek az
érmek átadására vonatkozó szándéka már ekkor is egyértelmű volt. A döntő harmadik mérkőzésén személyesen nem volt
jelen, ebben a nyilatkozatában nem tért ki arra, illetve nem erősítette meg azt az ellenőri információt, hogy a mérkőzés után
a Cegléd csapatának játékosai nem fogtak kezet ellenfeleikkel.
Az Etikai Bizottság a fentiek összegzése és mérlegelése alapján bizonyítottnak találta a Cegléd II.-Tabán csapata megyei
bajnoki döntő harmadik összecsapásán szerepelt játékosainak a bajnoki ezüstérmek átvételének megtagadásában
megnyilvánuló etikai normasértését, és ennek alapján hozta meg a rendelkező részben foglalt, az MKOSZ Etikai Kódexének
3.2 és 3.3. pontjaira alapozott határozatát.
Az Etikai Bizottság eljárása során nem bizonyosodott meg arról, hogy a Cegléd II.-Tabán csapatának játékosai a megyei
bajnoki döntő után nem fogtak kezet az ellenfeleikkel; ebben a kérdésben alapvetően az ellenfél, a Szolnoki Főiskola-Olaj
csapata edzőjének nyilatkozatát vette figyelembe.
Zalaegerszeg, 2014. november 5.

Dr. Villányi Antal sk.
az MKOSZ Etikai Bizottság elnöke
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