
 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége  

Etikai Bizottsága  

1/2014 (07.25) számú határozat 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Etikai Bizottsága Gráczer György, a FALCO 

KC Szombathelyi Kft. ügyvezetője által Forrai Dániellel, a Basketball Körmend Sport Kft. játékosával, a 

Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE utánpótlás edzőjével szemben benyújtott panasza alapján eljárást 

folytatott le, mely szerint a mai napon a következő határozatot hozta:  

Az Etikai Bizottság megállapítja, hogy Forrai Dániel e t i k a i  n o r m a s é r t é s t  követett el azzal, 

hogy a 2014. február 22.-én megrendezett EGIS-Körmend – FALCO-Trend Optika KC U23-as és felnőtt 

NB I/A osztályú bajnoki mérkőzések előtt a vendég szombathelyi sportszervezet vezetőire, 

játékosaira, támogatóira, szimpatizánsaira utaló sértő kiírást jelentetett meg, tett nyilvánossá a  

Facebook-on, figyelmen kívül hagyva a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Etikai 

Kódexének 3.6. és 3.17. pontja alapján támasztott etikai követelményeket. 

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 – a határozat végrehajtására halasztó hatályú – panasszal 

lehet fordulni az MKOSZ elnökéhez. 

Indoklás: 

Gráczer György a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezetője 2014. április 22.-én írásbeli bejelentést tett 

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége főtitkárának és Etikai Bizottságának arra vonatkozóan, 

hogy 2014. február 22.-én az EGIS-Körmend – FALCO-Trend Optika KC U23-as és felnőtt NB I/A osztályú 

mérkőzések előtt Forrai Dániel, a Basketball Körmend Sport Kft. U23-as kosárlabda csapatának 

játékosa – aki a Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE U11-es korosztályos csapatának edzője is – „Zene meccs 

előtt hangolódni…GO, Tankcsapda: Jönnek a férgek” szövegű kiírást jelentetett meg a Facebook-on, 

amivel – a bejelentő állítása szerint – súlyosan megsértette a vendég szombathelyi klub vezetőit, 

játékosait, támogatóit, szimpatizánsait. 

A benyújtott etikai panasz alapján Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 

főtitkára az ügy kivizsgálására felkérte az Etikai Bizottságot. 

Az Etikai Bizottság megvizsgálta a panaszt és a hozzá mellékelt dokumentumot, majd az Etikai Kódex 

5.2. pontját figyelembe véve Forrai Dánielnek elküldte az ellene benyújtott panaszos levelet felkérve, 

hogy a bejelentéssel kapcsolatban írásban nyilatkozzon.  



Forrai Dániel – a levél készhez vételétől (június 10.) számított és az Etikai Bizottság által megszabott 15 

napon belül - nem küldött választ. 

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

normasértést – hozta meg a rendelkező részben foglalt, az MKOSZ Etikai Kódexének 3.6 és 3.17. 

pontjaira alapozott határozatát. 

Zalaegerszeg, 2014. július 25. 

  

                                                                                                                         Dr. Villányi Antal  sk. 

         az MKOSZ Etikai Bizottság elnöke 

 

 

 


