ETIKAI BIZOTTSÁG
1/2012.(IV.18.) számú határozat

HATÁROZAT
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Etikai Bizottsága Pettkó Andrásnak, a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub
Egyesület elnökének Csányi Zoltánnal, 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 Csányi Zoltán e t i k a i n o r m a s é r t é s t követett el azzal, hogy a
2012. január 28.-án lejátszott Óbudai Kaszások – MAFC Elevenek U11 mérkőzésen csapatával nem tartatta be
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Kenguru és Gyermek Versenykiírásának 4. számú mellékletében
rögzített, a korosztályra vonatkozó védekezési megkötöttségeket.
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.

Indokolás
Pettkó András, a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület elnöke 2012. február 8.-án etikai, illetve fegyelmi panaszt
nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez Csányi Zoltán, a MAFC Elevenek edzője ellen, arra
hivatkozva, hogy a 2012. január 28.-án lejátszott Óbudai Kaszások – MAFC Elevenek U11 mérkőzésen Csányi Zoltán
csapatával megszegte a korosztályos versenykiírásban, valamint a védekezési alapelvekben foglalt szabályokat. A
mérkőzésen játékosaival a területvédekezés, a támadó elleni kettős védés eszközét alkalmazta, emiatt – többek között –
az etikai vétség megállapítását kérte. Álláspontjának alátámasztására mellékelte a mérkőzésről készült videó felvételt és
az ahhoz fűzött szakmai kommenteket, amelyet Hevér Ferenc, csapatuk edzője készített.
A benyújtott panasz kapcsán Dr. Sterbenz Tamás, az MKOSZ főtitkára a mérkőzés videó felvétele alapján szakvélemény
készítésére kérte fel Váradi Attilát, az MKOSZ Szakmai és Utánpótlás Bizottságának tagját. Váradi Attila benyújtott
feljegyzésében megállapította, hogy a MAFC Elevenek csapata a mérkőzés folyamán több esetben és visszatérően
megszegte a korosztályra vonatkozóan előírt védekezési szabályokat, illetve elveket. Szakvéleménye összegzése szerint a
szabálysértések részben a képzés hiányosságaira vezethetők vissza, de bizonyos esetekben tudatosan alkalmazott taktikai
elemek is lehettek.
Mindezek figyelembe vételével Bodnár Péter, az MKOSZ ügyvezető igazgatója az ügyben etikai eljárást kezdeményezett,
és annak lefolytatására felkérte az Etikai Bizottságot.

Az Etikai Bizottság 2012. március 19.-i ülésén megvizsgálta az ügy dokumentumait, és az MKOSZ Etikai Kódexének
előírása szerint elrendelte a bepanaszolt Csányi Zoltán meghallgatását. Megküldte számára az ellene benyújtott panaszt, a
videó felvétel alapján készült szakvéleményt, és felhívta őt álláspontjának kifejtésére.
Csányi Zoltán megküldött válaszából – az ügy érdemét érintően – kiemelendő, hogy csapatával hetente egyszer találkozik
másfél órás edzés keretében. Az adott mérkőzésig összesen 14 alkalma volt a játékosok képzésére, ennek fényében – nem
tagadva, hogy „néha a versenykiírástól eltérően védekeznek” – határozottan visszautasította azt a vádat, hogy a
mérkőzésen ezt csapata az ő kifejezett kérésére tette volna. Ugyanakkor beadványában arra nem tért ki, hogy az adott
mérkőzésen, valamint az edzéseken mit tett, illetve tesz-e azért, hogy a korosztályra vonatkozó szabályokat, a képzési
elveket érvényre juttassa, betartassa.
Az Etikai Bizottság a fentiek összegzése és mérlegelése alapján – bizonyítottnak találva az etikai normasértést – hozta
meg a rendelkező részben foglalt, az MKOSZ Etikai Kódexének 5.4.1. pontja szerinti határozatát.
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