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ET IKAI BIZOTTSÁG
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
Etikai Bizottsága
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Etikai Bizottsága Gulyás Csaba, a Jászberényi Kosárlabda
Sportegyesület elnöke által Horti Bálinttal és Déri Tamással szemben benyújtott panasza alapján eljárást
folytatott le, melynek alapján a mai napon a következő határozatot hozta:
Az Etikai Bizottság megállapítja, hogy Horti Bálint játékos és a játékos képviseletében ügynökeként
eljáró Déri Tamás
etikai normasértést
követettek el azzal, hogy 2014. augusztus 15.-én a Jászberényi KSE-vel korábban megkötött szerződés
alapján a játékos járandóságának ütemezetten történő későbbre halasztására vonatkozó megállapodást
az egyesülettel szembeni teljes követelés 50 %-ával kiegészített összeg kifizetéséhez kötötten olyan
időzítéssel írták alá, mellyel megsérttették, illetve figyelmen kívül hagyták a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége Etikai Kódexének 3.15., és 3.16. 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
Gulyás Csaba, a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület elnöke 2015. március 3.-án írásbeli bejelentést tett a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége főtitkárának, melyben előadta, hogy a 2014/2015. évi bajnoki
nevezésük feltételeinek teljesítése érdekében 2014. augusztusában egyesületük folyamatosan tárgyalt a
játékosaikkal szemben fennállt tartozásaik halasztásáról, ennek eredményeképpen a nevezési határidő lejárta
előtt sikerült valamennyi erre vonatkozó megállapodást megkötni, azonban Horti Bálint játékosuk nevében eljáró
ügynöke, Déri Tamás 2014. augusztus 15.-én a fizetési halasztásra vonatkozó megállapodást a teljes fennálló
egyesületi tartozás 50 %-át kitevő „késedelmi büntetés” (late penalty) összeget is tartalmazó kiegészítéssel írta
alá és küldte vissza. Mivel a nevezési határidő aznap lejárt és csak így volt esély arra, hogy a nevezésüket
elfogadják, a dokumentumot az egyesület nevében kényszerűen aláírta, azonban már akkor sem tartotta
jogszerűnek és etikusnak a játékos és ügynöke eljárását. Tekintettel arra, hogy a játékos kiegészítő
követelésének ügyében a későbbi egyeztetési kísérletek sem vezettek eredményre, kérte az etikai bizottsági
eljárás lefolytatását az Etikai Kódex 3.7., 3.13., 3.15. és 3.16. pontjaira hivatkozva, különösen kiemelve a
méltányosság elve szerinti azon követelményt, hogy az emberi kapcsolatokban nem szabad kihasználni mások
kényszerhelyzetét.
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A beadvány alapján Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára etikai eljárást
kezdeményezett és arról is tájékoztatta az Etikai Bizottságot, hogy Déri Tamás nem szerepel a FIBA
engedéllyel rendelkező játékos-ügynökök listáján.
Az Etikai Bizottság az Etikai Kódex 5.2. pontját figyelembe véve elrendelte a bepanaszoltak meghallgatását,
felkérve őket, hogy a bejelentéssel kapcsolatosan írásban nyilatkozzanak.
Déri Tamás az Etikai Bizottságnak megküldött válaszában kijelentette, hogy nem követett el etikai vétséget és
az ellene megindított eljárás minden alapot nélkülöz, majd kifejtette, hogy a Jászberényi KSE már korábban
sem tartotta be a Horti Bálinttal szembeni szerződéses kötelezettségeit, súlyos mulasztásai a sportolót teljesen
ellehetetlenítették, létfenntartását veszélyeztették, emiatt kölcsönöket kellett felvennie, melyek a késedelmi
kamatokat meghaladó további költségekkel jártak és emiatt jogilag teljesen indokoltnak tartotta a követelés 50
%-ának megfelelő többlet kifizetési igényt. Meggyőződése szerint nem ő és a játékos, hanem a Jászberényi
KSE tanúsított a kosárlabda sporthoz, az MKOSZ etikai és magatartási szabályaihoz méltatlan magatartást,
kérve az ellene megindított eljárás megszüntetését.
Az ügyben felmerült kérdések tisztázása érdekében az Etikai Bizottság írásbeli nyilatkozattételre kérte fel Nagy
Józsefet, a Jászberényi KSE korábbi elnökét, aki válaszában közölte, hogy a 2013/2014-es bajnoki idénytől az
ő elnöklése idején kötöttek szerződést Horti Bálinttal, akinek akkor egy székesfehérvári cég látta el képviseletét,
majd a játékos a késedelmes fizetési megállapodás egyeztetése során jelezte, hogy ügynököt váltott, ügyében
Déri Tamás jár el; egyebekben pedig egyetértését kifejezve megerősítette mindazt amit utódja, Gulyás Csaba
bejelentésében megfogalmazott.
Az Etikai Bizottság a fentiek összegzése és mérlegelése alapján az empátia, a tolerancia, a méltányosság
elveinek sérelme miatt hozta meg az MKOSZ Etikai Kódexe 3.15 és 3.16. pontjaira alapozott és a rendelkező
részben foglalt határozatát, mivel annyiban bizonyítottnak találta Horti Bálint és Déri Tamás etikai
normaszegését, hogy a Jászberényi KSE által kezdeményezett fizetési halasztásra irányuló
szerződésmódosítás kapcsán a többlet követelés mértékének megszabásával és közlésének időzítésével
kihasználták az egyesület – bajnoki nevezésével összefüggésben előállt – szorult helyzetét.
Az Etikai Bizottság ugyanakkor megállapítja, hogy az etikai normaszegéshez vezető szituáció kialakulásért a
Jászberényi KSE felelőssége nyilvánvaló, azonban erre vonatkozóan etikai vizsgálat lefolytatására és döntés
meghozatalára nem volt jogosultsága, mint ahogyan az Etikai Bizottság érdemben azzal sem foglakozhatott,
hogy Déri Tamás játékos-ügynöki minőségben jogszerűen nem járhatott volna el Horti Bálint képviseletében.

Zalaegerszeg, 2015. november 5.

Dr. Villányi Antal sk.
az MKOSZ Etikai Bizottság elnöke
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