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Csányi Sándor, az MLSZ elnöke 
sajtótájékoztató keretében 
tért ki a hazai játékvezetés 
helyzetére, illetve ismertette a 
szövetség terveit a bíráskodás 
színvonalának javítására.

„Mindenütt a világon minden 
forduló után vannak viták egy-
egy bíró működésével kapcsolat-
ban. Bármit is csinálunk, mindig 
lesz olyan bíráskodás, amely egy 
csapat vezetőinél, szurkolóinál 
kiveri a biztosítékot. Ugyanak-
kor szerintem közel sem annyira 
rossz a hazai játékvezetés színvo-
nala, mint amennyire kedvezőtlen 
a megítélése. 

Fontos, hogy a bírókról nem 
beszélhetnek olyan stílusban a 
vezetők, az edzők és a játékosok, 
mint ahogy az elharapódzott az 
elmúlt időszakban. Kérjük, hogy 
terjesszenek elő olyan fegyelmi 
szabályzatmódosítást, ami a jelen-
legi állapotot megszünteti. Nem 
azt akarom, hogy egy szóval se 
lehessen minősíteni, de korántsem 
mindegy, milyen stílusú a kritika”.

Tarthatatlan helyzet 
„A magyar edzők a példa-

kép szerepét töltik be 
a labdarúgásban, és 
ha ők megengedhe-
tetlen hangnemben 

kritizálják a játékvezetőket, az ál-
talános közhangulatot is rontják. 
Részben ezért fordulhat elő, hogy 
alacsonyabb osztályú mérkőzésen 
hasonló légkör uralkodik a mérkő-
zéseken, és egyre többször fordul 
elő, hogy egyesek a bírók fi zi-
kai bántalmazásától sem riadnak 
vissza. Éppen ezért a labdarúgás 
résztvevőinek törekedniük kell 
arra, hogy valóban példaképként 
viselkedjenek, javítsák az általá-
nos hangulatot, és tartózkodjanak a 
szélsőséges megnyilvánulásoktól.

Nem optimális, hogy mi-
közben a játékosok és az edzők 
profi k, a játékvezetők civil fog-
lalkozásuk mellett látják el na-
gyon fontos feladatukat, ezért 
nem kevés akadállyal kell szem-
besülniük munkájuk során. Ezt 
a tarthatatlan helyzetet szünteti 
meg az az elképzelés, miszerint 
a jövőben profi  játékvezető-
ket alkalmaz az MLSZ, akiktől 
igenis elvárja, hogy folyama-

tosan világszínvonalú szinten 
tartsák magukat, emellett részt 
vegyenek az utánpótlásképzé-
sében, a tehetséggondozásban 
is. A tervek szerint nyolc főt 
alkalmaz főállásban az orszá-
gos szövetség, akik nem csak 
topmeccseket vezetnek, hanem 
részt vesznek a bíróképzésben 
és az alsóbb osztályú tehetségek 
felkutatásában is”.

Javuló hatékonyság
„A játékvezetés színvonalának 
emelését célozza az a változás, 
hogy az MLSZ a 2013/2014-es 
szezon kezdetétől gólbírókat 
alkalmaz az első osztályú mér-
kőzéseken. Az UEFA statiszti-
kái is alátámasztják, hogy az öt 
játékvezetős rendszerben javul 
a bíráskodás hatékonysága, az 
Európa-bajnokságon például 
97,5 százalék volt a jó döntések 
aránya, annak köszönhetően, 
hogy a gólvonali játékvezetők 
jelentős segítséget nyújtottak az 
asszisztenseknek. Sajnos, el kell 
ismerni, hogy a 2,5 százalékban 
mi is benne voltunk 

A szövetség már eddig is tett 
lépéseket a színvonal javítása ér-
dekében: a közelmúltban jelentő-
sen emelte a játékvezetői díjakat, 
ennek köszönhetően észrevehető-
en emelkedett a játékvezetői tan-
folyamokat megkezdők száma”.
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Számos újítás: két gólbíró Számos újítás: két gólbíró 
és nyolc profi  játékvezetőés nyolc profi  játékvezető

A válogatott meccsein is a há-
rom pont lehet a cél

Nem csak beszél róla, meg is 
lendíti a jobbost

Csúcs-érzés: jókor volt jó helyen

Jan. 5-6. Futsal továbbképzés

Jan. 12-13. Sípmesterek Fesztiválja

Jan. 19-26. Elit játékvezetői tábor

Febr. 9. Országos játékvezetői bál

Febr. 16-17. NB II-es edzőtábor

Márc. 19. Elit játékvezetői nap
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Egy évtized FIFA-jelvénnyelEgy évtized FIFA-jelvénnyel

Az elmúlt év elé nagy várako-
zással tekinthetett Kassai Viktor, 
hiszen 2011 decemberében az 
UEFA JB a lengyel-ukrán Euró-
pa-bajnokság 12 sípmestere közé 
jelölte, és ezáltal biztossá vált, 
hogy egy öttagú játékvezetői csa-
pat képviselheti a tornán a magyar 
játékvezetést. 

Rangos küldések
A tavaszi szezon az Európa-baj-
nokságra való felkészülés jegyében 
telt, és igazán nem panaszkodhat-
tak a Kassai-csapat tagjai, hiszen 
az AC Milan-Arsenal Bajnokok 
Ligája-nyolcaddöntő, a Schalke-
Twente Európa Liga-nyolcaddöntő 
után a Bernabeu-stadionban di-
rigálhatták a büntetőpárbajban 
eldőlt Real Madrid-Bayern Mün-
chen BL-elődöntőt.

A nyári Európa-bajnokságra 
nagy reményekkel készült a ma-
gyar játékvezetői team. A Kassai, 
Erős, Ring, Vad, Bognár kvintett 
Gdanskban nagyszerűen tette le a 
névjegyét a később a kontinens-
viadal döntőjében megismételt 
Spanyolország-Olaszország cso-

portmérkőzésen, de sajnos, a má-
sodik csoportmeccsükön elkerülte 
a szerencse a magyar sporikat, és 
a donyecki ukrán-angol mérkőzés 
sokáig fájdalmas emlék marad a 
magyar játékvezetőknek.

Az őszi szezonban viszont már 
nem nyalogathatták a nyári sebe-
ket Kassaiék, ismét be kellett bi-
zonyítaniuk, hogy ott a helyük az 

európai elitben. A BL-selejtezőben 
lejátszott Kyriat Shmona-BATE 
Boriszov és a BL-csoportkörös 
Anderlecht-Malaga találkozó után 
a FIFA JB a világbajnoki selejte-
zők egyik legkiélezettebb össze-
csapásával (Oroszország-Portugá-
lia) bízta meg Kassaiékat, majd 
10 nappal később az UEFA JB 
pedig az aktuális csoportkör 
legrangosabb mérkőzésére de-
legálta hazánk legerősebb já-
tékvezetői csapatát: a Borussia 
Dortmund-Real Madrid mér-
kőzés várt rájuk a dortmundi 
arénában! A szezon lezárása-
ként a továbbjutásról döntő 

Benfi ca-Celtic talál-
kozón kaptak remek osztályzatot 
Viktorék, így optimistán várhatják 
a tavaszi kupamérkőzéseket.

A bő világbajnoki keretben
A 2013-as esztendő kiemelt fon-
tosságú lesz éljátékvezetőnk 
számára, hiszen ebben az évben 

kell kvalifi kálnia magát a 2014-es 
brazíliai világbajnokságra. A FIFA 
JB már 2012 őszén kijelölte a bő 
világbajnoki keretet, amelyben 
helyet kapott a Kassai, Erős, Ring 
trió is. A vb-programban résztvevő 

játékvezetőknek 
szeptemberben 
roppant kemény 
fi zikai tesztet 
kellett teljesíte-
niük, amelyről 
a Síp és Zászló 
9. oldalán rész-
letesen ír Sáfár 
Sándor erőnléti 
edző. Az MLSZ 
JB antalyai 
edzőtáborozá-
sát követően 

Viktornak az UEFA január végi 
kurzusán, majd áprilisban és jú-
niusban a FIFA továbbképzésein 
újra bizonyítania kell a felkészült-
ségét, hogy elérhető közelségbe 
kerüljön a magyar játékvezetői 

triónak a hőn áhí-
tott brazíliai vi-

lágbajnokság.

Kassai Viktor a 2012-es esztendőben tizedik évét zárta a 
nemzetközi porondon, és ezúttal sem panaszkodhatott arra, 
hogy kevés feladat jutott volna neki. A tavalyi éve kapcsán 
megállapítható, hogy minden játékvezető pályafutásában a 
sikerek mellett olykor a keserű pillanatok is megtalálhatók.
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Megregulázta a Real Madrid sztárjait is

Arra a 
cél, 
irány 
Brazília!
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Berzi Sándor, az MLSZ alelnöke, 
a Játékvezető Bizottság elnöke 
szerint a professzionális futball 
alapja a kölcsönös tisztelet és 
az együttműködés szándéka, 
illetve az, hogy feltételezzük 
egymásról: a másik fél is a leg-
jobb tudása szerint jár el. Erről 
is  beszélt Dinnyés Mártonnak.

– A labdarúgó-játékvezetés 
természetéhez tartozik a kritika. 
A játékvezető elengedhetetlen 
szereplője a labdarúgó-mérkő-
zésnek, mégis hálátlan feladatot 
vállal magára minden bíró: dön-
téseit sokszor akkor is kritizálják, 
amikor azok szakmailag kikezd-
hetetlenek. Bukovi Márton, a 
magyar futball történetének egyik 
legnagyszerűbb edzőegyénisége 
mondta valaha, hogy egy csapat 
javára és ellenére történt játékve-
zetői tévedések kiegyenlítődnek 
egy szezon során. Ilyen értelem-
ben mindig pótcselekvés, ha egy-
egy szakvezető túlzott energiákat 
fordít a játékvezetői ténykedés 
megítélésére.

Az igazságosság elve
– Játékvezetőink rendszeresen 
felkérést kapnak UEFA- és FIFA-
rendezvényeken, jelen vannak a 
legnagyobb presztízsű tornákon 
is. A professzionális és az amatőr 
futballban is igaz, hogy a játékve-
zetői team csak akkor működhet 

sikeresen, ha a labdarúgókban, 
edzőkben, vezetőkben partnerekre 
lel. Nem csak az UEFA szlogenje, 
hanem személyes véleményem is 
az, amely a Respect kifejezésben 
megfogalmazódik, azaz egymás 
kölcsönös tisztelete nélkül nem 
lehet méltó sporteseményt rendez-
ni. A bíró iránti tisztelet ugyanúgy 

elvárható, mint az, hogy ő lehe-
tőségei és legjobb tudása szerint 
mindent megtegyen a játékosok 
egészségének megóvásáért, illet-
ve a fair play és az igazságosság 
elvének érvényesítéséért.

A helyes gyakorlat
– Időről időre szembesülök azzal 
a véleménnyel: miért nem bün-
tetik meg a játékvezetőket? Ez 
olyan, mintha azt kérnénk, hogy 
a helyzetet kihagyó csatárral 
szemben rendeljünk el kéthetes 
kényszerpihenőt, vagy a potyázó 
kapust tiltsuk el egy hónapra. Ez 
utóbbi az edző, a játékvezetők 
ténykedésének megítélése pedig 
szigorúan az ellenőr és a Játékve-
zető Bizottság feladata. Hozzáte-
szem, az ellenőrök által készített 
jelentés szövege nem véletlenül 
egyezik meg sokszor a játékve-
zetőiével, hiszen annak tartalmát 
az ellenőr egyezteti a játéktéren 
tartózkodó bíróval, különösen 
akkor, ha a játékvezető a pályán 
elhangzottak alapján dönt a kiál-
lítás mellett. Ez az eljárás teljes 
mértékben megfelel a FIFA és 
az UEFA gyakorlatának. Egyéb-
ként a fegyelmi ügyek esetén az 
ellenőri jelentés tartalma nem is 
számít, hiszen a fegyelmi eljárás 
kizárólag a játékvezetői jelentés 
alapján zajlik, az ellenőri jelentés-
nek a korábban említett értékelési 
folyamatban van szerepe. 
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A felemelkedés nem ujjgyakor-
lat, sokat kell érte tenni

Visszaigazolások
Bíróink olyan európai mér-

céknek is megfelelő képzési, ki-
választási folyamaton keresztül 
kerülnek a hazai elitbe, amelyet 
a nemzetközi felkérések időről 
időre visszaigazolnak. Bízom 
benne, hogy a magyar labda-
rúgás színvonalának javulását 
a pályán nyújtott teljesítmény 
mellett, a játékvezetőkkel 
szembeni együttműködőbb vi-
selkedés is jelzi majd.

Barátságos kezdeményezés a gyógyulásért!
„Ahogy visszanézel az 

életedre, mindig azok a 
pillanatok magasodnak ki, 
amikor másokért tettél va-
lamit” - ez a III. Barátság 
Kupa jelmondata. Ennek 
jegyében léptek pályára kö-

zel százan a „Focival 
a gyógyulásért!” 

alcímet viselő tornán. 
A Farkas Ádám NB 
I-es játékvezető és 

népes gárdája szervezésében lét-
rejött viadalon 300 ezer forintot 
gyűjtöttek a rászoruló gyerekek-

nek. Jakab Gábor, az MLSZ Heves 
megyei társadalmi elnöke megje-
gyezte: Ezen a tornán csak nyerte-
sek játszottak. Ennek bizonyítéka 
lehet, ha az érintettek jövőre is 
találkoznak Gyöngyösön. A győ-
zelmet az öregfi úk válogatottja 
szerezte meg a játékvezetők csa-
pata és a nagyrédei öregfi úk előtt. 
A legjobb kapus Varga László lett, 
a torna legszebb gólját Bognár Ta-
más érte el.
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A kölcsönös tisztelet jegyében

Kulcsár Katalint „ajándé-
kokkal” halmozta el az UEFA 
karácsony közeledtével. 
Legfi atalabbként az európai 
elit játékvezetők tizenhat 
tagú mezőnyébe lépett előre, 
majd jelölték az Európa-
bajnokság játékvezetői 
keretébe.

� Bekalkulálható volt az elit 
kategóriába a felkerülésed? Szá-
mítottál rá, hogy bejutsz Európa 
legjobb 16 női sípmestere közé?

– Egy évvel ezelőtt egy cseh és 
egy olasz játékvezető társaságában 
kerültem be az újonnan létrehozott 
Elite Development kategóriába. 
Ez azt jelentette, hogy az UEFA JB 
fokozott fi gyelemmel követte nyo-
mon a teljesítményemet az elmúlt 
évben, és volt is bőven lehetősé-
gem bizonyítani. A legrangosabb 
megbízatásomnak a november-
ben lejátszott Rossiyanka-Sparta 
Praha női Bajnokok Ligája-
nyolcaddöntő visszavágóját emlí-
teném. 2012-ben két FIFA-tornára 
is meghívást kaptam: először a 
februári Algarve-kupán vettem 
részt Portugáliában, majd október-
ben az azerbajdzsáni U17-es vi-
lágbajnokságon fújhattam a sípot. 
Ezek a küldések minden bizonnyal 
megnövelték az esélyemet az Elite 
kategóriába kerülésre.

 
� Szintén december végén az 

UEFA JB jelölte a 2013-as svéd-
országi Európa-bajnokságon 
szerepet kapó játékvezetőket, és 
a női labdarúgás harmadik leg-
rangosabb tornájára is meghí-
vást kaptál.

– Az Elite kategóriába kerülés 
önmagában is nagy eredmény szá-
momra, és nagyon megörültem, 
amikor nyilvánosságra hozták. Az 
Eb-jelölés azonban jókora meg-

lepetés volt, hiszen a 16 fős Elite 
kategóriából csak 9 játékvezető  
kapott meghívást a svédországi 
tornára, ami európai szinten a leg-
fontosabb női futballrendezvény. 
Egyelőre az UEFA JB még csak 
a tornán működő játékvezetőket 
jelölte ki, de nagyon bízom ben-
ne, hogy magyar asszisztens(ek) 
segítheti(k) majd a munkámat a 
júliusi tornán. Az asszisztenseket  a 
tavasz folyamán jelölik ki.

� Hogyan készülsz a tavaszra, 
és milyen feladatok várnak az 
Eb-ig?

– Az őszi szezon után rövid 
volt a pihenő, és már december 
közepén elkezdtem az edzéseket. 
Az Európa-bajnokság előtti első 
felmérő a január végén, közvetle-
nül a törökországi edzőtábor után 
tartandó UEFA téli kurzus lesz. 
Az idén első ízben a női keret is 
képviselteti magát ezen az ese-
ményen, ahol fi zikai tesztet kell 
majd teljesítenünk. Márciusban 
pedig már a pályán is bizonyítha-
tunk. Kulcsár Judittal – akivel a 
tavalyi U17-es világbajnokságon 

már együtt szerepeltünk – nagy 
örömünkre meghívást kaptunk a 
márciusi Algarve-kupára, így ket-
ten képviselhetjük majd a magyar 
játékvezetést Portugáliában.

 
� Még mindig roppant fi a-

tal vagy! Huszonnyolc évesen 
immár a tizedik évedet kezded 
FIFA-játékvezetőként...

– Korban valóban fi atalnak 
számítok, az Elite kategóriában 
is a legfi atalabb játékvezető va-
gyok, azonban a FIFA-keretben 
eltöltött évek szerencsére nem 
múltak el nyomtalanul. Renge-
teg tapasztalatot szereztem: több 
mint 70 nemzetközi meccset ve-
zettem külföldön. Az UEFA JB 
fokozatosan építette fel a játékve-
zetői pályafutásomat, és tudatos 
tempóban engedett a mélyvízbe. 
Immár évek óta vezetek a női BL-
ben, és az elmúlt időszakban az 
Eb-, és vb-selejtező mérkőzéseim 
minősége és mennyisége is 
folyamatosan növeke-
dett, s remélem, ez 
a jövőben is így 
folytatódik.

Kulcsár Katalint „a„a„a„a „a„a „a „„a „aaaaaajánjánjánjánjánjánjánjánjándé-dé-dé-dé-dédé-dé-dé-ddé-dd
kokkokkokkokkokkokokkokokkalkalkalkalkalkalaakal” h” h” h” h” h” h” halmalmalmalmalmalmalmalmoztoztoztoztoztoztooo a ea ea ea eaaa l alll al al al al al al al aal aaz Uz Uz Uz Uz EFAEFAEFAEFAEFAEFAEFAEE

Ifj úsági világbajnokság után Ifj úsági világbajnokság után 
felnőtt Európa-bajnokság előtt

Kulcsár Katalin vezette a Siófok–Honvéd NB I-es mérkőzést
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Az utolsó őszi bajnoki 
fordulóban pénteken a 
Paks–Pápa, vasárnap a 
Videoton–Újpest mérkőzé-
sen volt a játékvezető egyik 
asszisztense Vámos Tibor. 

Mivel 2012-ben ünnepelte 
45. születésnapját, így kénytelen 
volt befejezni tartalmas pályafu-
tását a civilben iskolaigazgató-
ként tevékenykedő sportember. 
A dupla küldéssel érte el a kerek 
számot: a fehérvári volt a 280. 
NB I-es közreműködése. Az 
elköszönő FIFA-asszisztenssel 
Borbély Zoltán, az MLSZ jogi 
igazgatója, Vámos Tibor egyko-
ri évfolyamtársa beszélgetett.

- Eltelt huszonkilenc év, az 
1983-ban indult játékvezetői 
pályafutásom befejeződött, de 
őszintén remélem, hogy csak 
az első félidő ért véget, és most 
jön a második. Mindeneset-
re felemelő érzés volt, hogy a 
búcsúmeccsemre összeállhatott 
a Kassai, Erős, Vámos trió, 
amellyel a legnagyobb sikerei-
met elértem. A mérkőzés végén 
Berzi Sándor, a Játékvezető 
Bizottság elnöke egy gyönyö-
rű vázával ajándékozott meg 
„Búcsúmérkőzésed emlékére” 
felirattal, és elmondta, hogy a 
jövőben is számítanak a mun-
kámra a labdarúgásban. 
� Milyen volt újra a Kassai, 

Erős, Vámos trió tagjaként sze-
repelni a Videoton-Újpest mér-

kőzésen?
- A pályán most is 

végig biztattuk, segí-
tettük 

egymást. De ez nem különös 
nálunk, hiszen jól ismerjük, fél 
szavakból is megértjük egy-
mást, megérezzük egymás rez-
düléseit. 
� Mikortól lettél főállású 

asszisztens?
- 1998-ban kerültem át a 

partjelzői keretbe, ahol első 
nemzetközi mérkőzésem egy 
női vb-selejtező volt Oroszor-
szág és Dánia csapatai között. A 
játékvezető pedig Bede Ferenc 
volt, aki tizenöt éve a legjobb 
barátom, nem mellesleg Feri 
a maga 271 NB I-es mérkő-
zésével a hazai csúcstartó. És 
csakúgy, mint Vágner László, 
rengeteget segített játékvezetői 
pályafutásom során.

2006 nyarán az egyik edzé-
sen Kassai Viktor jelezte, hogy 
beszélnünk kell, mégpedig a 
közös jövőről. Boldog vagyok, 
hogy részese lehettem Viktor 
sikereinek, hiszen amíg állandó 
partjelzője voltam, végig nagy 
lépésekkel haladt előre, töretle-

nül ívelt felfelé a karrierje: fel-
került az UEFA kettes keretéből 
a topba.
� Melyik volt pályafutásod 

legsikeresebb időszaka?
- Egyértelműen a 2006 és 

2010 közötti, a Kassai, Erős, 
Vámos trió tagjaként. Olimpi-
ai döntő, vb-elődöntő, tizenkét 
BL-csoportmeccs, közel száz 
nemzetközi mérkőzés a mérleg. 
Csodálatos emlékeket őrzök 
meg a Kassai Viktor vezet-
te hármasról, büszke vagyok, 
hogy tagja lehettem ennek a 
csapatnak.
� Melyek a jó játékvezető 

legfontosabb ismérvei?
- A legfontosabb tulajdonsá-

gok a fegyelmezettség, az átlag 
feletti igazságérzet, és az, hogy 
mindig tudjunk újrakezdeni. Van 
még egy fontos dolog: túlságo-
san nem szabad sértődékenynek 
lenni, mert akkor elveszít az 
ember mindent. No, és az sem 
hátrány persze, hogy ha valaki 
több idegen nyelven beszél. 

Vámos Tibor: Csak az Vámos Tibor: Csak az 

első félidő ért végetelső félidő ért véget

Erős Gábor, Kassai Viktor, Vámos Tibor – a legendás trió

A nyugdíjas FIFA-bírót kérdezi a fi atal 

tehetséges:
– Mi volt a sikerének a titka, mester?
– Csak két szó fi am, helyes döntések.
Az ifj onc nem éri be ennyivel.
– De honnan tudta mindíg, hogy melyik 

a helyes döntés?Az öreg még rövidebben:– Tapasztalat!– Aha. De honnan szerezte azt a sok ta-

pasztalatot?
– Csak két szó fi am, helytelen döntések...
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� A végére egy személyes em-
lék. Emlékszem, hogy 1990-ben 
Hajdú B. Pista tanuló párja vol-
tál az első magyar sportriporter 
iskolában. Cserélnél vele?

- Nehéz kérdés, tudod, mind-
ketten kiemelkedő eredménye-
ket értünk el a szakmánkban. De 
annyi elfogultság engedtessék 
meg nekem, hogy szerintem ő 
a legjobb magyar sportriporter. 
Én meg talán elmondhatom ma-
gamról, hogy a legjobb magyar 
asszisztensek között voltam. 

� És milyen sportújságíró 
lett volna Vámos Tibor?

- Amikor én elkezdtem, hu-
szonöt éve, a Népsport külső tudó-
sítójaként, még kicsit másról szólt 
az újságírás. Kevésbé volt elbul-
városodva. mert lehetett a jóról is 
írni. Ma már feltehetően régimódi, 
unalmas lennék ezzel a felfogá-
sommal. De bármilyen meglepő, 
én alapvetően pedagógusnak tar-
tom magam. Ebből a szempontból 
igazi „american dream” az éle-
tem, napközis tanárból tíz év után 

lettem igazgató. Munkatársaim 
szeretetét és megbecsülését jelzi, 
hogy a legutóbbi igazgatóválasz-
tásnál nyolcvan százalék feletti 
volt a támogatottságom.  

Amikor 2012. december 2-án 
stílszerűen Kassai Viktor hármat 
fújt a sípjába a Videoton–Újpest 
találkozón, véget ért Vámos 
Tibor példaértékű pályafutása, 
befejeződött a magyar játékve-
zetés egyik „zászlósának” elis-
merésre méltó karrierje, mely-
hez ezúton is gratulálunk.

Vámos Tibor megüresedő 
FIFA-assszisztensi helyére 
az MLSZ JB a 28 esztendős 
Berettyán Pétert jelölte.

– Befejezve olaszországi tanul-
mányaimat, 2000 decemberében 
„magyaros” okok miatt nem foly-
tathattam  a labdarúgói pályámat, 
így azt feladva, szomorkodtam a 
debreceni termálfürdőben, ami-
kor találkoztam Szilágyi Sándor-
ral, aki rávett, hogy végezzem 
el a tanfolyamot 2001-ben. Így 
nem sokat habozva belevágtam 
a számomra teljesen idegen és 
ismeretlen világba. Sose voltam 
egy sportszerűtlen, reklamáló já-
tékos, többnyire fel se tűnt, hogy 
van játékvezető a meccseinken, 
így egy teljesen ismeretlen terü-
letre csöppentem. A fő oka annak, 
hogy végül levizsgáztam, és el-
kezdtem működni, az volt, hogy 
nem tudtam a csalódás ellenére se 
lemondani a zöld gyep illatáról és 
a labdarúgás közelségéről...

Lendületesen vette a lépcsőfo-
kokat, és 2003-ban már az orszá-
gos keretben találta magát. 

– Olyan gyorsan és fi atalon ke-
rültem fel az NB II-es játékvezetői 
keretbe, hogy nagyon gondolkod-
ni vagy megismerni se volt időm 
a rendszert. Csak az első országos 
edzőtáboromban, 2003-ban döb-
bentem rá, hogy hol is vagyok!

Négy évet töltött el az NB II-
es játékvezetői keretben, majd 65 

másodosztályú mérkőzés után vá-
laszút elé került.

– 2007 nyarán a tatai edzőtá-
borban magához rendelt az elnök-
ség. és mivel előző szezonban már 
NB I-ben és több NB II-es rang-
adón is működtem asszisztens-
ként, megkértek, hogy döntsek a 
sorsom felől. Azaz folytatom NB 
II-es játékvezetőként, vagy mint 
asszisztens akár a FIFA-keretig is 
eljuthatok. Ősszel már egy Portu-
gália-Anglia U21 play-off mérkő-
zésen találtam magam Vad Pisti 
társaságában, így már csak azért 
az élményért megérte volna. 

– Eleinte még „játékvezetői fej-
jel” asszisztáltam, és gyakran néz-
tem a mérkőzést a leshatár helyett, 
de erről mára már leszoktam. A 
tapasztalatgyűjtést illetően a leg-
hasznosabb számomra a CORE-
program volt, amin Farkas Ádival 
és Horváth Robival közösen vet-

tünk részt, és rengeteget fejlődtem 
Solymosi Peti társaságában is az 
elmúlt években. Mára már sokkal 
több dolga és felelőssége van egy 
asszisztensnek a mérkőzéseken, 
így fontos, hogy milyen stílusú já-
tékvezetőktől lessük el a gyors és 
hatékony fegyelmezést.

VámVámVámVámVámVámVámVVámVV mos os os os os osooo  TibTibiTibTibTibTibTibTibbbbbbbor or or or orr r ororrrr orr r r megmmegmegmeggmegegmemegmegmegmegmeggmegmegüreüreüreüreüreüüreüürüürürrrrür sedsedsedsedsededdddsedeesededeedsedőőőő őő
FIFFIFFIFFIFFIFIFFIFFIFIFFIFI A-aA-aA-aA-aA-aA-aA-aA-AAAA-assssssssssssssssssssssssssssssziszisiiziszisizisziszzzz zteztetztezteztezztezz nsnsinsinsnsnsnsinsinsnsinsnsnsns  he heh he he hehehehhhheeheheh lyélyélyélyélyélyélllylll rrrere re re e e rereee

Berettyán Péter az új FIFA-asszisztens

Egy új CORE hajnalán: Berettyán Péter, Farkas Ádám, Horváth Róbert

Kezdő játékvezető kérdezi kollé-

gáját első mérkőzése után:

– És, hogy tetszett?

– Lehetett volna rosszabb is.

– Megtudnád bővebben is ma-

gyarázni?

– Jól van. Ettől rosszabb már 

nem lehetett volna!
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A Magyar Labdarúgó Játékve-
zetők Testületének elnöke sze-
rint nemes célokat tudnának 
közösen megvalósítani.

– A 2012-es esztendő főleg 
az adminsztrativ dolgok rende-
zésével telt el, mert a bürokrácia 
útvesztőjében csak augusztus vé-
gére vált teljesen legálissá a vál-
tozás: elnökváltás, új elnökség, 
új székhely, stb. Miután ezeket 
a változásokat bejegyezték, csak 
akkor tudtunk lépni abban a tekin-
tetben, hogy a JT vagyonát sokkal 
kedvezőbb feltételekkel tudtuk 

befektetni – vont gyorsmérleget 
Tóth Vencel, az MLJT elnöke.  

– Elkezdtük 
szervezni a 
Magyar Labda-
rúgó Játékveze-
tők Bálját, amit 
2013. február 
9-én tartunk a 
vecsési Airport 
Hotelben. Az 
elnökség döntése értelmében a 
karácsonyi ünnep előtt három 
egykori kiváló játékvezetőt (akik 
magányosan, nehéz körülmé-
nyek között élnek) megsegítet-

tünk fejenként 80 ezer forinttal. 
A támogatott egykori játékveze-
tők: Csernefalvy László, Jaczina 
Róbert, Németh Lajos. Mindhár-
man meghatottan köszönték meg 
a segítséget, sokat jelent szá-
mukra az is, hogy a maiak nem 
feledkeztek meg róluk. 

– Az új esztendőben szeretnénk 
megvalósítani az előző elnökség 
által megálmodott MLJT Családi 
napot, amit a nyárra szerveznénk 
meg. Szeretnénk bővíteni a tagság 
létszámát, Úgy érzem, hogy nemes 
célokat tudnánk közösen megvaló-
sítani!

tttt
RRRR
mmm

mmm

mmmTóth Vencel

A toborzás előző évi sikere 
után – amikor rekordlétszámú 
jelentkezőt (896 fő) regiszt-
rálhattunk – az idei évben is 
szép számmal szeretnének 
játékvezetők lenni. 

– A megyei toborzásfelelősök 
lelkesen vetették bele magukat a 
munkába, amiért ezúton is köszönet 
jár nekik. Ez már látszott az októbe-
ri vecsési összetartáson is. Többen 
elmondták, hogy a megyéjükben 
már most megvan az optimális lét-

szám, ám a fl uktuáció és a korha-
tárok miatt mindenképpen szükség 
van frissítésre. 
Januárban már 
mindenhol meg-
kezdődtek az 
oktatások, és az 
előzetes adatok 
alapján az idén 
is közel 800-
an vizsgáznak 
majd. Pontos adatok még érthető 
okokból nincsenek, de az már most 
látszik, hogy továbbra is sikeres 

szakma a mienk. Bizonyára játék-
vezetőink nemzetközi sikerei és az 
egyre jobb anyagi megbecsülés is 
hozzájárult a jelentkezők számá-
hoz. Azt már most tudják, hogy a 
játékvezetést csak szívvel-lélekkel 
lehet művelni, anélkül nem jöhet a 
siker. A márciusban sikeresen vizs-
gázók tavasztól már működhetnek 
a megyékben. Reméljük, sok tehet-
séggel találkozunk majd a pályá-
kon – adott hangot bizakodásának 
Arany Tamás, az MLSZ elnökségi 
tagja, a toborzás felelőse.
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A CORE-program következő magyar trióját fűti a bizonyítási vágy

Radványi Ádám: 
– A befektetett idő, 
energia és munka 
megtérülését érzi az 
ember akkor, ami-
kor sikerül szakma-
ilag előrelépnie – ezzel én sem va-
gyok másként. Ezen kitűzött célok 
elérése segít abban, hogy motivált 
maradjak, és továbbra is elhivatott-
sággal álljak a hivatáshoz. Lelke-
sen, kíváncsian várom a kurzust, 

mely mindenképpen csak 
hasznunkra válhat an-

nak tekintetében, hogy 
elérjünk egy újabb ki-
tűzött célt. 

Gyürüsi Gábor: 
– Kellemes meg-
lepetésként ért a 
jelölés, ami nagy 
m e g t i s z t e l t e t é s 
számomra. A rész-
vétel legfontosabb periódusai a 
nagy szakmai tapasztalattal ren-
delkező, szakmailag elismert és 
az elitbe tartozó stáb előadásai és 
foglalkozásai lesznek.  Kíváncsi-
an és nagy érdeklődéssel várom, 
hogy indulhassunk kollégáimmal 
a nagy útra, majd az ott szerzett 
tapasztalataimat gyakorlatban, a 
hazai bajnokságokban is alkal-
mazhassam.

Szalai Dániel: – 
Vegyes érzések ka-
varognak bennem: 
a nagy örömön túl 
a program részt-
vevőjének lenni 
óriási felelősséggel is jár. David 
Elleray, a CORE-program veze-
tője nyilatkozta: olyan embere-
ket képeznek, akikről a nemzeti 
szövetségek úgy vélik, hogy meg 
van a képességük arra, hogy 1-5 
éven belül FIFA-játékvezetők 
legyenek. Szeretnék élni a le-
hetőséggel: „Kell, hogy legyen 
álmod, ha meg akarsz valósítani 
egy álmot!”
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Az utóbbi két évben számos 
olyan fi zikai, állóképességi 
teszt került be a köztudatba, 
amely más, mint a mostani, 
150-50 méteres intervall 
teszt. 

Érdemes bemutatni az újabb 
teszteket, amelyek befolyásolhat-
ják a jövőt is. Jelenleg a nemzet-
közi szövetség elvárása továbbra 
is az, hogy az országos keret a szo-
kásos intervall tesztet teljesítse. Az 
újabb követelményeket csak a top 
nemzetközi játékvezetőktől, illet-
ve asszisztensektől várják el. 

– A „sportágspecifi kusabb” 
tesztekkel arra ösztönzik a játék-
vezetőket, hogy a lehető legjobb 
állapotban készüljenek fel a ki-
emelt nemzetközi mérkőzésekre 
és tornákra – jelentette ki Sáfár 
Sándor, az MLSZ JB erőnléti 
edzője, majd hozzáfűzte: – Az 
UEFA fi zikai felkészülésért fele-
lős csapata szoros együttműkö-
désben áll azon ország edzőivel, 
akiknél a motoros tesztek hagyo-
mányai régmúltra nyúlnak vissza 
(ilyenek a spanyolok és az ola-
szok is). Így születnek meg olyan 
tesztek, mint a „spanyol teszt”, 
amely vegyíti a koordinációs 
munkát, illetve a diagonál futást. 

Sáfár Sándor csokorba gyűj-
tötte és a nemzetközi szövetség 
kiemelt tesztjeinek a követelmé-
nyeit – és kommentálta is azokat:

Yo-Yo teszt, 
vagy ingateszt 
(csak játékvezetőknek)
„Az egyik legnehezebb teszt. Ez 
egy 20+20 méteres teszt állandó, 
10 másodperces pihenőidővel. 
Az idő, amely alatt a távot le kell 
futni, folyamatosan csökken. A 
teljesítendő idők a teszt elején 14-
12-11, majd a teszt végén 10-9-8 
másodpercnél determináltak. A 
szinteket a futás darabszámában 
határozták meg (nőknél 33-szor, 
férfi aknál 45-ször). Nehézsége, 

hogy savas állapotban kell teljesí-
teni a teszt második felét, ugyanis 
nincs elegendő idő a szervezet 
teljes kipihenésére (10 mp), va-
lamint a felgyorsítás-lelassítás-
irányváltás-felgyorsítás mozgás-
sor anaerob laktacid állapotba 
tolja az energia felhasználását. Ezt 
a tesztet csak a legmagasabb szin-
ten jegyzett játékvezetőktől várják 
el a nemzetközi szövetségben”.

Dinamikus Yo-Yo teszt 
(csak játékvezetőknek)

„Hasonló, mint a Yo-Yo teszt, 
azonban a játékvezetők egy kör-
pályát teljesítenek. Ezáltal nem 
180 fokos fordulat nehezíti a 
mozgást. A második 20 métert 
egy „töréssel” futják le. A szö-
vetség által meghatározott helyre 
kell felrakni úgy a bójákat füves 
pályán, hogy az 8x40 méteres 
teljes és pontos körpálya legyen. 
Az idők, a változók megegyez-
nek az előző tesztnél leírtaknál, 
azonban ebből a férfi aknak már 
56x40 métert kell teljesíteniük. 
A nőknél a szintet most fogják 
véglegesíteni”.

30/30-as 
10 körös intervall teszt 
(csak játékvezetőknek)
„Az országos keretben a férfi  
FIFA-játékvezetők által teljesí-
tendő teszt azzal a különbséggel, 
hogy 5 másodperccel gyorsabban 
kell lesétálni az 50 méteres távot, 
így a séta tempója is gyorsabb, 
ugyanakkor a pulzusmegnyug-
vásra sincs elegendő idő a csök-
kentett pihenőidő miatt”.

15/20-as 
10 körös intervall teszt 
(csak asszisztenseknek)
„Nehéz teszt, ugyanis a FIFA-
keret asszisztensi szintjeit min-
den változónál felezik. A távokat 
is, illetve a szintidőket is. Ezáltal 
a tíz kör alatt 40-szer kell lefutni 
a 75 métert 15 másodperces szint-
időre, majd 25 méter (20 mp) séta 
után fut tovább az asszisztens. 
Rövid az idő a pulzusmegnyug-
vásra, nagyon erős monotónia-
tűrést igényel! A teszt nehézségét 
az adja, ha a teszt elején az asz-
szisztens rossz tempót választ, 
akkor végig magas pulzussal kell 
teljesíteni a 10 körös távot, nincs 
elegendő idő a pihenésre, pulzus-
megnyugvásra”.

ARIET teszt 
(csak asszisztenseknek)
„Hasonló, mint a Yo-Yo teszt, 
azzal a megkötéssel, hogy spe-
cializálták asszisztensek részére: 
20+20 méteres futást 12,5+12,5 
méteres oldalazás követi. Ezt a 
két feladatrészt 22-szer kell tel-
jesíteniük az asszisztenseknek. A 
teszt azért nehezebb, mert min-
den esetben csak 5 másodperc 
pihenőjük van a futások, illetve 
az oldalazások között.

Hangsúlyozom, itthon tovább-
ra is a 150-50 méteres intervall 
tesztet kell teljesíteniük a játék-
vezetőknek a fi zikai teszteken. 
Ahhoz, hogy a fent említett el-
várásoknak megfeleljenek a top 
bíróink más, az eddigi edzéster-
vektől különböző metodikával 
kell felkészülniük. A legnehe-
zebb feladatuk talán akkor van, 
amikor mind az UEFA, mint a 
FIFA más tesztet határoz meg 
viszonylag rövid, fél éves átfu-
tási idővel. Kiemelt fi gyelmet 
kell fordítani a keringési 
rendszer fejlesztésére, 
az oxigén felhaszná-
lásra, monotónia-
tűrésre”.
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Ha edzett a test, teljesül a tesztHa edzett a test, teljesül a teszt

Nem csak a szem, a láb is jojózik
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A Kaposvár-Ferencváros 
őszi bajnokin százötvened-
szer asszisztált az NB I-ben 
Takács Gábor.  

Annak a Solymosi Péter-
nek segítette a munká-

ját Lémon Oszkárral, 
akinek a legtöbbször 
volt az asszisztense 

eddig. Az élvonalbeli keret ta-
polcai tagja akkurátusan vezeti a 
statisztikáit: gondosan jegyezte, 
hogy 25 alkalommal volt hajda-
nán tartalék-játékvezető a legma-
gasabb kategóriában. Az előző év-
ben a Honvéd-Újpest mérkőzésen 
volt a 125+25-ös jubileuma, akkor 
kitűzte a következő elérendő célt, 
ami Kaposváron teljesült.

Bámulatos szakaszhatárhoz 
érkezett október elején 
Erős Gábor, amikor 200. 
alkalommal lengetett az 
élvonalban.  

Ezúttal is Kassai Viktor mun-
káját segítette Ring György 
társaságában a Paks–Győr mér-
kőzésen. Az idén lesz pontosan 
tíz éve, hogy tagja a nemzetközi 
keretnek. Kassai Viktor asz-

szisztense volt többek között a 
2008-as pekingi olimpia fi nálé-
jában, a 2010-es dél-afrikai vi-
lágbajnokság elődöntőjében, a 
2011-es Bajnokok Ligája-dön-
tőben, és közreműködött az idei 
Európa-bajnokságon is. Számos 
BL-találkozón, világbajnoki-, 
Eb-selejtezőn, korosztályos 
vb-n, kontinensviadalon, kupa-
mérkőzésen vett részt az utóbbi 
évtizedben.
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Erős-jubileum: kétszázszor az NB I-ben

Ha a helyzet úgy hozza, Erős 
Gábor oroszlánként küzd

Takács Gábor lakhelye Tapol-
ca, ahol emléktárgyaktól ros-
kadozik a polca
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Takács-szőttes: 150+25 az élvonalbanTakács-szőttes: 150+25 az élvonalban

Egészen komoly: április elsején 
van a születésnapja. Mint 
ahogy az sem vicc, hogy ő a 
Hankook Tire magyarországi 
értékesítési igazgatója. Értékes 
a játékvezetői pályafutása is: 
175 alkalommal vezetett az NB 
I-ben az egykori FIFA-bíró, aki 
hat és fél éves kihagyás után 
tért vissza a vérkeringésbe.

Olyannyira visszatért, hogy 
több vasat is tart a tűzben: NB 
I-es ellenőr, szakágvezetője a 
futsalnak, a női labdarúgásnak és 
a strandfocinak, a BLSZ elnökségi 
tagja, vezető beosztást tölt be a ci-
vil életben, s mindemellett család-
apa. Juhos Attila napjai igencsak 
be vannak táblázva.

– Mi tagadás, napi 15-16 órát 
töltök el a munkahelyen és a játék-
vezetéssel úgy, hogy mindegyik 
helyen igyekszem a maximum-

ra törekedni. Az MLSZ JB-nél 
letettük a szervezeti felépítés új 
alapjait, a hosszútávú tervek meg-
valósításának az elején tartunk – 
vélekedett Juhos Attila, aki a Puhl 
Sándor által vezetett Dortmund–
Juventus BL-döntőn tartalék-
játékvezető volt. Nyolc éven át 
erősítette a FIFA-keretet. Érdekes, 
hogy első élvonalbeli meccsén, 
a Debrecen-Haladás találkozón 
1993-ban kiállította Gojan Liviut, 

majd a sors fi ntora, hogy a 
román légiós búcsúmecs-
csét sem játszhatta végig, 
akkor is ő mutatta fel neki 
a pirosat az MTK elleni 
összecsapáson.     

– Játékvezető párti 
vagyok, nem felejtem el, 
hogy milyen fészekből 
repültem ki – szárnyalt  
Juhos Attila gondolata. – 
Túlságosan is bele tudom 

magam élni a helyzetükbe. Soha 
nem haraggal tekintek a hibázó-
ra, de ha kell, megfogalmazom 
a jogos kritikát. Amikor ősszel 
a Ferencváros–Debrecen bajno-
kin voltam ellenőr, pozitív érte-
lemben irigység fogott el, mivel 
pár éve még én is ott vezettem, 
és furcsa érzések kavarogtak 
bennem. De ezen is felül kell 
emelkedni, ez is az ellenőri pálya 
szépsége. 
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A 43 esztendős Megyebíró 
János nem tud és nem akar 
kibújni a bőréből: ugyanolyan 
közvetlen, mint amikor játék-
vezető volt.

Egy esztendeje az antalyai 
edzőtáborban debütált, majd 
nyáron lett az NB I-es ellenőri 
keret tagja. A Győr–Diósgyőr 
meccsen mutatkozott be az NB 
I-ben 1997-ben, 117 élvonalbeli 
összecsapást vezetett. A FIFA-
keretnek 2002-2006-ig volt a 
tagja, a legemlékezetesebb élmé-
nyének a Románia–Horvátország 
válogatott mérkőzést tartja, ame-
lyet 55 ezer néző előtt játszottak 
Kolozsváron. A Nemzeti Sport 
két ízben is Az Év Játékvezető-
jének titulálta. Pályafutása után 
több évet kihagyott, egy eszten-
deje lett „rablóból pandúr”.

– Én még mindig „rabló” va-
gyok, hiszen a játékvezető fejé-
vel gondolkozok ellenőrként is. 
Meg kell szokni azt a posztot 
is. Amikor hibáznak, együtt ér-
zek velük, a szívem szakad meg 
egy bírálatnál, de ezt korrekt 
hangnemben teszem meg. Maxi-

málisan elfogadtak, úgy érzem, 
díjazzák a közvetlenségemet – 
fejtegette a gyulai étteremvezető, 
aki egy baráti hangulatú, remek 
élményekkel kecsegtető Sípmes-
terek Fesztiválját ígér szervező-
ként, ahol ő aztán ténylegesen 
otthon érezheti majd magát.
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Megyebíró János még mindig „rabló”Megyebíró János még mindig „rabló”

Megyebíró János 26 meccset vezetett FIFA-bíróként

Sápi Csaba a francia legenda, Michel Vautrot balján Minszkben, a 
Fehéroroszország–Szlovénia U21-es Európa-bajnoki selejtezőn

Még négy évet vezethetne az 
NB I-ben, ehelyett ugyanab-
ban az osztályban az ellenőri 
keret tagja. Sápi Csaba az őszi 
szezon közben lépett a legma-
gasabb kategóriába.

Még a XX. század legvégén, 
1999-ben mutatkozott be az első 
osztályban, a Nyíregyháza–III. 
Kerület mérkőzésen. Száztíz al-
kalommal vezetett az élvonalban, 
2005-ben a FIFA-keret tagja lett. 
Tizenkilenc meccset vezetett a 
nemzetközi szövetség jelvényé-
vel a mellkasán. Büszkén említi, 
hogy tartalék-játékvezetője lehe-
tett Kassai Viktornak  a Francia-
ország–Litvánia Eb-selejtezőn 
és a Sevilla-Sahtar Donyeck 
UEFA Kupa-nyolcaddöntőn. 
A századfordulóig NB I-es 
futsaljátékvezető is volt, nagy-
pályán asszisztálhatott a Vasas–
MTK kupadöntőn 2000 májusá-
ban. A 2003/2004-es idény végén 

a sportnapilap és az ellenőri érté-
kelések alapján is Az Év Játék-
vezetőjének választották. 2011 
októberében kérték fel országos 
ellenőrnek, s ma már e téren is a 
legjobbak között szerepel.

Olykor nehéz 
döntéseket hoz
– Kellemesen meglepődtem az őszi 
szezon közben, amikor értesültem 
róla, hogy NB I-es ellenőr lettem. 
Tényleg váratlanul ért az időzítés. 

Mivel nemrég még aktív játékve-
zető voltam, élénken él bennem, 
hogy egy bíró mit és miért cselek-
szik, igyekszek az ő fejével gon-
dolkozni. Mint játékvezetőként, 
úgy ellenőrként is muszáj olykor 
nehéz döntéseket hozni a szakma-
iság keretein belül – jegyezte meg 
a Derecskén élő sportem-
ber, aki a hajdú-bihari 
JB elnökségi tagja, 
megyei instruktor is 
egyúttal.
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Sápi Csaba kellemesen meglepődött ősszel
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Az MLSZ elnökségének dön-
tésével soha nem tapasztalt 
lehetőségek nyílnak meg a 
magyar játékvezetők előtt 
a FIFA-kerettől a megyei 
negyedosztályig. 

Alapvetően mindenki szeretne 
FIFA-játékvezető lenni, amikor 
fi atalon elkezdi venni a lépcső-
fokokat a ranglétrán, aztán csak 
nagyon keveseknek adatik meg, 
hogy eljussanak odáig. Mi lesz 
mindazokkal, akik nem tudják va-
lóra váltani álmaikat?

Soha nem látott távlatok 
– Túlzás nélkül állítom, hogy 
nekünk ugyanolyan fontosak a 
megyei negyedosztályú játékveze-
tők, mint a kirakatban lévő FIFA-
kerettagok. Természetesen mások 
a célok, mások az elvárások, de 
senkinek a kezét nem engedjük el. 
Az MLSZ elnöksége elfogadta  a 
fejlesztési tervet, ami egy olyan 
mérföldkő, amely soha nem látott 
távlatokat nyit meg a magyar já-
tékvezetésben.  Komplex módon, 
anyagi, tárgyi és humán oldalról 
teremtik meg a fejlődés lehetősé-
gét, melynek alapja, hogy a me-
gyék működése stabil pénzügyi 
alapon nyugszik. Azonnali 
csodát nem lehet várni, pár 
éven belül kézzelfogható jelei 
lesznek a változásnak – fejte-
gette Puhl Sándor, az MLSZ 
JB alelnöke, aki az akadémiai 
képzést is felügyeli:

– Az akadémiára je-
löltek terheléses vizs-
gálaton vesznek részt, 
akik ott megfelelnek, 
felvételt nyernek. A 
keresztéves akadémis-
tákra nem vonatkozik 

a mostani teszt.  
Az akadémis-

ták auto-
mat ikusan 
az NB III-as 

keret tagjai lesznek. Ők abból 
az osztályból az NB II-be jut-
hatnak, amennyiben megfelel-
nek a követelményeknek és az 
elvárásoknak. Aki elvégzi az 
akadémiai képzést, nem jut auto-
matikusan magasabb osztályba, 
viszont esélyt kap, ennek ténye 
feljogosíthatja a feljutásra. Való-
ban hosszabb időt vesz igénybe, 
amíg valaki a legmagasabb osz-
tályba jut, ugyanakkor az eddigi-
nél minőségibb utat kell bejárni, 
a némi lassulással komolyabb 
tapasztalatra tudnak szert tenni. 
Aki odaér, jobban kinyílik előtte 
a lehetőségek tárházának kapuja. 
Az NB III-as keretnek a megyei 
első osztály adja majd a nyártól 
a közvetlen utánpótlást. Az aka-
démiai képzés előszobájában 
a megyei előkészítő csoportok 
lesznek, ezáltal is érzékel-
tetjük, hogy folyama-
tosan monitoroz-
zuk a megyéket, 
f i g y e l e m m e l 
kísérjük a tehet-
ségeket. 

A profi  és az 
amatőr stá-

tusz különválasztása motiváltabbá 
teheti mindazokat, akik potenciá-
lis esélyesek a profi  titulusra.

Zászlóvívő, kirakatember
– Mindig is lesz hiba, az a törek-
vés, hogy minél kevesebb legyen. 
A profi knak mindent alá kell vet-
niük a játékvezetés iránt. Bízunk 
benne, hogy az alázat és a külde-
téstudat visszaköszön a pályán és 
azon kívül is. A labdarúgás szol-
gálatában kell állniuk. Egyszerre 
szükséges rendet tartani, számon 
kérni, követelni és partnernek len-
ni, ami roppant összetett feladat. 
Sok áldozattal, lemondással jár ez 
a szakma. Amíg más szórakozni 
indul, egy játékvezető edzésre 
megy. A rohanó világban ritka az 
a munkahely, ahol jó szemmel 
nézik, ha valaki játékvezető. Egy 
hétközi küldés is problémát je-

lenthet. Ezért is van többek 
között szükség profi kra, 

akik a magyar játékveze-
tés zászlóvivői, kirakat-
emberei, a fi atalok előtti 

példaképek lesznek – az 
MLSZ elnökségének hat-
hatós közreműködésével.

Az Az AAzAz Az AAzAAA MLSMLSMLSMLMLSMMLSMLSMLSMLSLSMLSSLLSZ eZ eZ eZ eZ elnölnölnölnönönönöönölnönölnöööökséksékséksékséééksékséksékkséksksékskséks géngéngéngéngéngéngéngéngéngégéngégégéggg ek ek ek ekek ek ek ekek ek ekek eekeeek döndöndöndöndöndöndödödödöndöndöddödö --------
téstéttétéstéstéstéstttéstésésstéssst ssséveéveéveéveéveéveéveéveéveéveéveveévévévév lll sl sl sl sl sl l l sssssl l ohaohaohaohahaoohaaa ne nenenenen m tm tm tm tm tm tm ttm tttttttapaapaapaapaapaapaapapaapapaapappapapapaaapa sztsztsztsztsztsztsztsztttttttttaaaaltaltaltaltaltaltaa  

kerkerkerkkerkerkerkeeeeeeee et et et etetet tagtagtagtagagagagtagagtagagjaijaijaijajajajaijaijjaijajajaa  le le le le leeleleesznsznsznsznsznsznzsz ek.ek.ek.ek.ek.kkekkkekek.e  Ők Ők ŐkŐkŐkŐŐkŐŐŐkŐkkŐk ab ab abababab aab  aa bólbólbólbólbólbólbbólól  
az az az azaazz oszoszoszoszszoszszoszzzosooo táltáltáltáltáltáltáláltttt ybóybóybóybóybóbybóybóybóybyyy l al al al al al all al aaz Nz Nz Nz NNz Nz Nz Nz NNNNB IB IB IB IB IB IBB IBB IB II-bI-bI-bI-bI-bI-bbI be je je je jje je je jjjjjut-utut-ut-ut-uut-

tustustusustusttutusttusz kz kz kz kkkülöülöülöülöülöülöülöülölölönvánvánvánvánvááááánvváválaslaslaslaslaslasslllasla ztáztáztáztáztáztáztááása sa sassaaaa motmotmotmotmotmotmotm iváiváiváiváiváiváiváávááltaltaltaaltaltaaltaaaabbábbábbábbábbábbábbá  
tehtehtehtehtehtehtetehehetietietietietetietetetitttit  mi mi mimimmmmimmmmmindandandandaaadndandann zokzokzokzokzokzokokzokzokat,at,at,at,atatat, ak ak ak ak akakak aka ik ik ik ikkkk potpotpotpotpotpotpopotootop encencencencncncencencencenccciá-iá-iá-iá-i

Alázat és küldetéstudatAlázat és küldetéstudat



SSíp íp ésés Z Zászlóászló

13

Az MLSZ JB a november 6-án 
megtartott MLSZ elnökségi 
ülésére nyújtotta be előter-
jesztését a hazai labdarúgó 
játékvezetés fejlesztéséről.

A mellékletekkel együtt több 
mint 100 oldalas előterjesztés 
címe: A magyar labdarúgó játékve-
zetés jelene, az előrelépés irányai. 
Mindez három fő részre tagozó-
dik, a játékvezetésünk múltjára, 
jelenére és jövőjére, azaz az előre-
lépés irányaira. Nem csak a nagy-
pályás, hanem a további szakágak 
sajátosságait is taglalja. Összesen 
tizenkét  mellékletből áll. Helyet 
kapnak benne a gondok és a prob-
lémák bemutatása is, amelyekkel a 
magyar játékvezetés küzd.

Íme, a fejlesztési terv legfőbb 
javaslatainak egyes főbb pontjai:

A rendszer átalakítása
A bajnoki rendszer átalakításának 
megfelelően az országos (NB I, 
NB II és NB III) és a megyei já-
tékvezetői és ellenőri keretek felál-
lítása és felkészítése a 2013-2014. 
évi bajnoki szezon beindításáig. 
A keretlétszámok kialakításánál a 
hatékonyság kötelező, annyi játék-
vezetőt és ellenőrt kell az adott ke-
retbe sorolni, amennyi a feladatok 
ellátásához feltétlenül szükséges.

Az utánpótlás biztosítása
A játékvezetői tevékenység meg-
kedveltetése céljából az általános 
iskolások részére úgynevezett 
„kadett” játékvezetői oktatási 
rendszer beindítása. Évente orszá-
gos és regionális kampány segít-
ségével játékvezetői alapképzésre 
való felvételének biztosítása.

Az alapképzésre történő fel-
vételhez erkölcsi bizonyítvány 
bemutatásának, pszichológiai 
teszt kitöltésének előírása. A fi atal 
játékvezetők foglalkoztatásának 
segítésére 2013. január 1-től mű-
ködési korhatár bevezetése:

Országos keret: 45 év (ez je-
lenleg is érvényes)

Megyei első osztály: 50 év
Összes további: 60 év
A pályaelhagyók számának 

tovább csökkentése. A BST 
rendszer országos alkalmazása, 
contact managerek kijelölése a 
kezdő játékvezetők beilleszke-
désének segítésére.

A játékvezetők képzése
A megyei játékvezetők tovább-
képzésének azonos feltételrend-
szer alapján történő szervezése, 
elméleti tudásszintjük online 
rendszeren keresztül történő 
fejlesztése, mérése. Egységes 
elméleti és fi zikai szintek elő-
írása. Az informatikai rendszer 
továbbfejlesztésével a bajnoki 
fordulót követő szituációelem-
zések megvalósítása. Wireless 
pollingtechnology / „TED 
system” bevezetése.

A tehetségek kiválasz-
tása
Az MLSZ Játékvezető-képző 
Központ (Akadémia) képzé-
sében résztvevők magasabb 
szintről való indulásának érde-
kében a régiókban előkészítő 
csoportok szervezése. Az egyes 
képzési modulok beindítási 
feltételeinek a megteremtése. 
Újabb kiválasztási szint beikta-
tása (pszichológiai alkalmasság, 
terheléses orvosi vizsgálat). A 
szükséges technikai eszközök 
(pl.: Polar óra, Adidas miCoach 
lépésszámláló) beszerzése.

Teljesítmény-értékelés
A megyei igazgatóságok által 
szervezett mérkőzések 30 szá-
zalékának játékvezetői ellenőr-
zése. Különösen fontos a kezdő 
játékvezetők, valamint a tehet-
ségek ellenőrzése annak érdeké-
ben, hogy fejlődésük optimális 
legyen.

Vezetői információs rendszer 
kialakítása az ellenőrzésekkel 
kapcsolatos országos és régiós 
információk begyűjtésére, a já-
tékvezetők edzésmunkájának a 
követésére.

Az élvonalbeliek helyzete
A játékvezetők kiegyensúlyozot-
tabb foglalkoztatása érdekében a 
játékvezetői keret csökkentése. 
Az UEFA és az olasz labdarúgó 
szövetség tapasztalatainak fel-
használásával a két alapvonal-
játékvezetős rendszer esetleges 
bevezetésének kidolgozása. Har-
madik generációs kommunikáci-
ós szettek beszerzése, a jelenleg 
használatos második generációs 
szettek alkalmazása az NB II-ben.

A játékvezetők egzisztenciális 
problémáinak elemzése, javas-
lat készítése azok megoldására. 
A hivatásos játékvezetői státusz 
esetleges bevezetésének kidolgo-
zása, a játékvezetők szövetségi 
alkalmazásának feltételei, to-
vábbi feladataik (a megyei igaz-
gatóságoknak a játékvezetéssel 
kapcsolatos munkájának segíté-
se, a játékvezetés szervezésével, 
adminisztrációjával kapcsolatos 
feladatok ellátása, a regionális 
képzés, oktatás szervezése, irá-
nyítása) meghatározása.

A játékvezetést körülvevő ked-
vezőtlen légkör mérséklése. A baj-
noki szünetben kerekasztal-megbe-
szélés szervezése a klubok (vezető, 
edző, játékos), a média, a szurkolók 
részvételével a kölcsönös megértés, 
a tolerancia erősítése érdekében. A 
benyújtott javaslatokat az MLSZ 
elnöksége a 2012. november 6-án 
megtartott ülésén 197/2012. számú 
határozatával elfogadta azzal, hogy 
a fenti pontokban foglalt felada-
tok végrehajtásáról a JB 
a főtitkár úrral közö-
sen előterjesztést 
készít 2013. már-
cius 31-ig.

Az Az Az Az Az zzA MMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSMLSLSMLMM Z JZ JZ JJZ JZ JZ JZ JB aB aB aB aB aBB aaa no nono nonononoovemvemvemvemvemvemvemmvemvemmmmberberbeberberberbberrb r 6- 6-6- 6-6666 án án án án án n 
megmegmegmegmegegegegegmmeemegmmmmmm tartartartartarttartartartottottottottototttto t Mt Mt MMMt MMMMt LSZLSZLSZLSZLSZLSZLSZLSZS  el el elel elelleeleelee nöknöknöknöknöknnnöknökkkkö ségségségégségségségséggségégségségssss iii iiiii 
üléüléüléüléüléüléülésérsérsérsérsérsérsérséree ne ne ne ne ne ne yújyújúyújyújyújyújyújy tottottottotttttottatatatatatata bebebebbebeebbbb előőelőelőelőőőterterterttertertttttertter--

OrsOrsOrsOrsOrsOrsOrsOrsrsrsrsrssrszágzágzágzágzágzzágzággos os osos os os os kerkerkerkekerkerkerkerkeereret:et:etet:et:et:t:e  45 45 45 45 45 45 545 555 5 év év évév vévévév év vé (ez(((ez(ez(ez(e(ez((((  je je jeje jeejjjjjjjjj ---
lenlenlenenlenlennlenlenlleleglegleglegleglelelegg is is isissisisissisisisi  ér ér ér érér érér vénvévénvénvénvénénvényesyesyesyessyesyesyeeyesyesyes)))))))

MegMegMegMegMegMegMegMe yeiyeiyeyeiyeiyeieiiyeiiii eleleelelelelelsősősősősősősőő oszoszoszoszoszzo táltáltáltáltáltáltáláály:y:y:y:yyyyy 50505050505050 éévévévvévévéévévv

VezVezVezVeVezVezVezzVezVVeVezVezVV etőetőetőetőetőetőetőeetőetőetőttőői ii ii ii ii iii iii iiiiii ii nfonfonfonfnfonfonfonfonfnfnfnffonfofffooormármármrmámrmármármármáármármrmrmrr ciócióciócióciós rs rs rs rs rrrrrendendendendendendendendndendeeene szeszeszezeszezezeeszeszezeeszer r r r r rrrrrrr
kiakiakiakiakiaiikiakk alaklaklaklaklakkkkkkkkklakkkítáítáítáítáítáítáítááítáítáítátíítát sasa sasa sa ssa sa sss az az az az azaz ellellellellellellle lenőenőenőenőenőőőenőőe rzrzérzérzérzérzérzérzézézézzr seksekseseksekseksesekekekekkekekekkelkelkelkekelelkelelkekelellk  
kapkapkapkapkapka csocsocsocsooooooocsolalatlatlatattososososss orsorsorsorssországzázágzágzz ososososo éééésésésésé érégrégrégégéréérégiósiósiósiósiósiósóósiósósósóióó

A jelentős mérföldkőA jelentős mérföldkő
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Új év, újítás a magyar futball-
ban: a következő bajnokságtól 
hazánkban is bevezethetik 
a gólbírós rendszert. Bognár 
Tamás és Fábián Mihály 
többek között a Bajnokok 
Ligája döntőjében is kiválóan 
látták el feladatukat hasonló 
szerepben. 

– A mai modern futballban a 
játék intenzitásának és a játéko-
sok sebességének növekedése 
egyre nehezebb helyzetbe hozza 
a játékvezetőket egy játékhelyzet 
megítélésében. Ebből kifolyólag 
egyre nagyobb számban fordul-
nak elő vitatható esetek is a játék-
téren. Mivel ezeket a mérkőzése-
ket 15 vagy akár 50 kamerával is 
közvetítik, nem maradhat semmi 
titokban – kezdte Bognár Tamás 
FIFA-játékvezető.

A kezdetnél is ott voltak
– A játékvezetőkre egyre nagyobb 
nyomás nehezedik, minden dön-
tésnek hatalmas súlya van. Ez 
különösen igaz a büntetőterület 
környéki, illetve az úgynevezett 
gól-nem gól játékhelyzetekre. 
Ez utóbbi esetek arra késztették 
a szabályalkotókat, valamint a 
szakembereket, hogy megoldást 
találjanak ezekre a kényes hely-
zetekre. Az első és legfontosabb 
szempont az volt, hogy emberi 
segítség, egy esetleges plusz já-

tékvezető bírálja el ezeket a 
dolgokat, vagy segítse 

a játékvezetőt, s ez-
által megmaradjon 
a futball varázsa 

– folytatta Fábián Mihály FIFA-
játékvezető. 

– Öt éve, 2008 őszén Cipruson, 
továbbá Magyarországon a 19 
éven aluliak Európa-bajnoki se-
lejtezőiben próbálták ki első alka-
lommal a 6 játékvezetős rendszert. 
A nyíregyházi tornán egy svájci és 
egy spanyol játékvezetői csapat 
mellett Fábián Mihály és jóma-
gam vettünk még részt tartalék já-
tékvezetőként. Így az új rendszer 
szárnybontogatásainál már jelen 
lehettünk, ez azt jelentette, hogy 
a kapuvonal mögé, a kapu mellé 
egy-egy plusz személyt, egy-
egy AAR-t (Additional Assistant 
Referee), azaz kiegészítő asszisz-
tens játékvezetőt állítottak. A fele-
lősségi körök megosztása és ezál-
tal a jó döntések meghozása volt a 
fő prioritás, mind a gól-nem gól, 
illetve mind a büntetőterületen 
belüli és környéki szabálytalansá-
gok elbírálásában – vette át a szót 
Bognár Tamás. 

Visszatartó erő
A torna végén a tapasztalatok na-
gyon pozitívak voltak, és a Nem-
zetközi Labdarúgó Szövetség 
Szabályalkotó Testülete (IFAB) is 
életképesnek ítélte ezt a sziszté-
mát, és ezért az UEFA a következő 
évben az Európa Ligában, majd azt 
követően a Bajnokok Ligájában is 
bevezette ezt a rendszer. A magyar 
játékvezetést Kassai Viktor, Szabó 
Zsolt és Vad István személyében 
három csapattal is képviselte ha-
zánkat a kupasorozatokban.

– Az AAR tevékenységi köre is 
folyamatos fi nomításokon esett át. 

Az első időszakban a kiegészítő já-
tékvezetők pozícióját a kapu jobb 
oldalára jelölték ki, ezzel azonban 
a játékvezetőnek el kellett térnie a 
megszokott helyezkedéstől, hiszen 
a megszokottól eltérő ellentétes át-
lót kellett futniuk. A visszajelzések 
alapján kiderült (minden mérkő-
zésről egy 6 oldalas jelentést kel-
lett küldeni az UEFA-nak, melyben 
leírták a tapasztalatokat): ez nem 
volt komfortos a játékvezetőknek, 
emiatt a 2011/2012-es szezontól a 
kapuvonal mögött álló assziszten-
sek átkerültek a bal oldalra – tag-
lalta Bognár Tamás, majd Fábián 
Mihály megállapította: 

– Az új rendszer hatalmas előre-
lépés, hiszen a kiegészítő asszisz-
tenseknek számtalan dologra kell 
fi gyelni, és segítséget kell adni a 
játékvezetőnek. Ez lehetővé teszi a 
büntetőterületen belüli esetek jobb 
elbírálását, a segítségnyújtást a gól-
nem gól játékhelyzetekben, a pár-
harcok, pozícióharcok jobb meg-
ítélését. Egyértelműen visszatartó 
erővel bír a játékosokkal szemben, 
hiszen egy-egy helyzetben ritkáb-
ban, vagy egyáltalán nem próbál-
nak meg olyan sportszerűtlenséget 
elkövetni, amit esetleg a plusz se-
gítség észre vehet. Mindenképpen 
hasznos, hiszen a több szem bizto-
san többet lát, és ez csak a játék-
vezetés jobbá tételét szolgálhatja. 
Nagyon üdvözítő dolog, hogy a 
következő bajnokságtól hazánkban 
is bevezethetik az új rendszert. Ter-
mészetesen az esetleges tévedése-
ket nem lehet kizárni, de a pozitív 
előrelépés borítékolható.
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Az összeszokott csapat

Bognár Tamás

Fábián Mihály
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217/2012 (12.13.) számú 
határozat: Az MLSZ Elnöksége 
2012. december 17-i hatállyal 
kinevezte Molnár Lászlót a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
Zala megyei Játékvezető 
Bizottságának elnökévé, öt év 
időtartamra.

Elődje, Soós Ferenc elhunytát 
követően nyártól a megüresedett 
helyre megbízottként Molnár 
Lászlónak szavaztak bizalmat. 
Nem vágyott erre a pozícióra, kü-
lönösen nem ilyen áron. 

– Nem tehettem meg ezzel a 
kollektívával, hogy nem fogadom 
el a felkérést. Azt azért hangsú-
lyozom: korábban nem voltak 
ilyen jellegű ambícióim, oktatási 
vezetőként és alelnökként segítet-
tem a korábbi elnökök munkáját. 

Nem vártam, 
és nem is szá-
mítottam a 
posztra. Ahhoz 
az alapos mun-
kához, amit 
főleg az admi-
nisztráció terén 
Feri elkezdett, 
már kellené-
nek a fi atalok is. Az öt évre szóló 
megbízatásom alatt szeretném el-
érni, hogy a zalai játékvezetésből 
minél több tehetség teljesedhessen 
ki, és minél több fi atal kerüljön be 
a vezetésbe is – említette Molnár 
László, aki játékosként a Honvéd 
és a Zalaegerszeg színeiben 211 
NB I-es meccsen lépett pályára, 
játékvezetőként pedig 145 élvo-
nalbeli találkozót vezetett, 1986-
1994-ig pedig a FIFA-keret tagja 

volt. Résztvevője volt 1989-ben 
az első teremlabdarúgó világbaj-
nokságnak, ahol a Dánia-Para-
guay csoportmeccset és a Belgi-
um-Brazília elődöntőt vezette. A 
vezető beosztás tehát végigkísérte 
az életét, amit immár 
elnökként kamatoz-
tathat Zalában. 
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Molnár László

Két „társmegyei” sporttárs beszélget.

– A mi kollégánk igazi nemzetközi kategória!

– Hogyhogy?

– A jól sikerült meccsein franciásan könnyed, 

németesen precíz, olaszosan nagyvonalú, 

spanyolosan magabiztos.

– És a gyengébbeken?

– Utána... angolosan távozik...

Noha bő egy évtizede az orszá-
gos asszisztensi keret markáns 
tagja, a 2012-es esztendő volt 
Márkus Tamás számára a nagy 
áttörés éve.

– Miskolci lakos lévén 1994 
decemberében vizsgáztam le 
játékvezetőként a helyi körzeti 
JB-nél, a következő tavasztól mű-
ködök labdarúgó-mérkőzéseken. 
2001 decemberében  kerültem 
az NB II-es asszisztensi keretbe. 
Huszonnégy évesen mutatkozhat-
tam be a legmagasabb osztályban. 
Eddig 99 NB I-es, 177 NB II-es 
és 16 NB I B-s mérkőzésen vehet-
tem részt asszisztensként. 

– Nyugodtan kijelenthetem, 
hogy a 2012-es év eddigi pálya-
futásom legszebb esztendeje volt. 
Úgy érzem, kiemelten foglalkoz-
tattak egész évben. Augusztusban 
Európa Liga-selejtező mérkőzésre 
kaptam küldést Ciprusra, amelyen 
borsodi játékvezetői négyes kép-
viselhette Magyarország játékve-

zetését Fábián Mihály, dr. Varga 
Zsolt, Radványi Ádám és jóma-
gam személyében. Itt szeretném 
kiemelni, hogy Fábián Misivel 
a játékvezetői vizsga óta járjuk a 
focipályákat, és segítjük, biztatjuk 
egymást. Életem egyik legszebb, 
legemlékezetesebb élményével 
ajándékozott meg a játékvezetés. 
Szeptemberben Észak-Írország-
ban U 21-es mérkőzésen vehettem 
részt Belfastban, majd egy hó-

nappal később 
Be lg iumban 
tölthettem el 
egy hetet U 17-
es minitornán. 
Decemberben 
a  Montenegró-
Szerbia Alpok 
Adria-kupa ta-
lálkozóval bú-
csúztathattam 
az évet.

– Úgy 
gondolom, 
hogy a já-

tékvezetés egy életforma, amelyet 
csak teljes odaadással, sok mun-
kával lehet igazán jól végezni. 
Feltétlenül szükséges hozzá a 
megfelelő nyugodt családi hát-
tér, amelyet a feleségem biztosít. 
Nélkülözhetetlen az országos Já-
tékvezető Bizottság, a megyei Já-
tékvezető Bizottság támogatása, 
valamint a kollégák segítőkész-
sége, amit ezúton is köszönök 
mindenkinek.
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„Pályafutásom legszebb éve volt”
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Borsodi kvartett az Anorthosis Famagusta–Dila Gori 
mérkőzésen: Márkus, Radványi, Fábián, Varga
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A FIFA-játékvezető Urbán 
Eszter és a CORE-programban 
részt vett NB I-es játékvezető 
Farkas Ádám párt alkotnak. 
Mindketten a Heves megyei 
JB tagjai, nem csoda hát, 
hogy hevesen dobog a szívük 
egymás iránt.

– Mit ad Isten, 
életünkben először 
egy labdarúgópályán 
találkoztunk... – idézte 
fel a közös múlt kezdetét 
Farkas Ádám. – Ekkor én 
még nem voltam játékvezető, 
és Eszti első megyei másodosz-
tályú mérkőzésén játékosként kap-
tam szerepet. Emlékszem, mintha 
tegnap lett volna: csontig hatoló, 
viharos szél fújt, már akkor le-
hetett valami a levegőben, mert 
csapatom sima veresége ellenére 
sem jutott eszembe a játékvezető-
ben keresni a hibát. A következő 
találkozásunkkor (szinte pontosan 
10 esztendővel ezelőtt...) pedig 
már megvolt a szikra: a gyöngyö-
si játékvezetők az édesapám által 
vezetett étteremben báloztak, ek-
kor jelentkeztem az éppen induló 
tanfolyamra, és kértem randit a 
legszebb játékvezetőtől. A követ-
kező héten már a hős szerelmesek 
életét éltük. Ha akkor valaki azt 
mondja, hogy ez a lány lesz a fe-
leséged, és NB I-es mérkőzésen 
fogtok játékvezetőként közösen 
működni, hát... 

A jó kapcsolat titka
– Annak ellenére, hogy játékveze-
tői elfoglaltságaink miatt előfor-
dult már, hogy egyhuzamban 

három hétig a szó szoros 
értelmében nem lát-

tuk egymást (szok-
ták mondani, ez 
a jó kapcsolat 

titka), türelmesek vagyunk, hiszen 
mindketten nagyon jól tudjuk, mi-
vel jár ez a hivatás – vette át a szót 
Urbán Eszter. 

– Általában Esztinek több alkal-
ma van fi gyelni az én tevékenysége-
met. Nagyon fontos, hogy őszintén 
beszélünk egymás teljesítményéről, 
és maximálisan tiszteletben tartjuk 
a másik véleményét. A legtöbbszőr 
hasonlóan látjuk a dolgokat, néha 
azonban - főként a mérkőzéseim 
elemzése közben - adódik nézet-
eltérés:       ekkor én úgy érzem, 
hogy ő túl elfogult velem szemben, 
Eszti szerint pe- dig én vagyok 
olykor túl-
zottan ön-
krit ikus. 
Ha az ő 

mérkőzései-
ről esik szó, 
akkor persze 
m e g f o r d u l 
minden...

– A fele-
ségem há-
rom NB I-es 
mérkőzésen 
tartalék-já-
t é k v e z e t ő -
ként segítette 
m u n k á m a t 
– vont mér-
leget büsz-
kén Ádám. 

– Ezek természetesen mind nagyon 
szép emlékek, mégis egy másod-
osztályú mérkőzést emelnék ki 
2008 áprilisából: a Kazincbarcika-
Mezőkővesd borsodi rangadót 
ugyanis Eszter vezette! A két kiál-
lítással tarkított, parázs hangulatú, 
2-2-re végződő derbin úgy nyújtott 
kiváló teljesítményt, hogy az egyes 
számú asszisztens szerepét én töl-
töttem be.

– Ügyes-bajos dolgaink intézé-
sét, a házimunkák elvégzését meg-
osztjuk egymás között, egyébként 
a labdarúgáson kívül is hasonló 
az érdek- lődési körünk, ami 

megkönnyíti, hogy a 
szabadidőnket is jó 
hangulatban, együtt 
töltsük el – jegyezte 

meg Eszter.
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Amit biztosan nem mondhatnak el: lövésük 
sincs a harmonikus párkapcsolatról
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Az őszi szezonban a Győr–
Újpest rangadón debütált 
az élvonalban Aradi József 
asszisztensként.

- Mi tagadás, nagyon megle-
pődtem, amikor szembesültem a 
küldéssel. Az előző héten jól sike-
rült egy tévés Ligakupa-meccsem, 

ahol személyes is jelen volt Puhl 
Sándor, de nem gondoltam volna, 
hogy a következő héten egy Győr-
Újpest meccsen mutatkozhatok be 
az NB I-ben. Azért reménykedtem 
benne, hogy ebben a félévben 
megkapom a lehetőséget.

Szerencsére az én szereplé-
semnek kisebb volt a visszhang-
ja, mint a mérkőzésnek. 

Egyébként úgy indult, hogy 
megérkeztünk a barátaimmal és 
a menyasszonyommal a győri 
stadionhoz, és a kapunál mond-
tam: játékvezetők vagyunk. Egy 
hatszemélyes autóval jöttünk, és 
közölték, hogy a másik négy kol-
léga már megjött... 

Veszprém megyében többen 
gratuláltak, még olyanok is, 
akik mindig szkeptikusak voltak 
velem szemben. Bízom benne, 

hogy az országos keretben is 
egyre több játékvezető bízik meg 
bennem az átlagosnál jobban.

A győri találkozót a Paks–
MTK, az Eger-Honvéd és az 
Újpest–Diósgyőr követte, azaz 4 
NB I-es mérkőzéssel a 
háta mögött várhatja a 
tavaszi folytatást. 

A „megfertőzött” Varga Gáborra A „megfertőzött” Varga Gáborra 

az adácsi tanítványai is felnéznekaz adácsi tanítványai is felnéznek
Közel 120 másodosztályú 
asszisztálás után kapta 
meg a lehetőséget az első 
osztályban.

A Kaposvár–Pápa emlékezetes 
párosítás Varga Gábor életében: 
a 2012. március 10-én rendezett 
meccsen lengetett először az élvo-
nalban két megyebeli kollégával, 
Farkas Ádámmal és Varga Lász-
lóval, valamint a társmegye jeles 
képviselőjével, Demeter Jánossal. 

– Már nagyon vártam a bizo-
nyítási lehetőséget, mert koráb-
ban közel 120 NB II-es mérkőzé-
sen asszisztáltam. Azóta mérleget 
készítettem, eszerint 2012-ben 15 
NB I–es meccsen partjelezhettem. 
A legemlékezetesebb mérkőzé-
seim: a tavaszi Videoton–MTK 
MK-elődöntő és az Újpest–Deb-
recen bajnoki.

– Szerencsére pozitív volt a 
visszhangja a debütálásomnak 
mind az országos, mind pedig 
a megyei kollégák és az ismerő-
sök részéről. Azóta a kis falum-
ban, Adácson többször kellett 
visszautasítanom a labdarúgás 
barátainak szívélyes meghívását 

a sarki betérőbe, egy korsó sör-
re. Sokszor a tanítványaim, kol-
légáim is fi gyelemmel kísérik 
a mérkőzéseimet, amit minden 
bizonnyal egyébként is megten-
nének, de jólesik, mikor említik, 
hogy nézték a „meccsünket” a 
tévében.

A rengeteg lemondással járó 
játékvezetés már eddig is nagyon 
sok örömet okozott nekem, és re-
mélem, hogy még nagyon sokáig 
része lesz az életemnek. Ahogy 
mondani szokták: aki egyszer 
megfertőződött, az soha többé 
nem fog kigyógyulni. Én nem is 
szeretnék…

Természetesen nem lehet elég-
szer megköszönni a család, a já-
tékvezető kollégák, a barátok ön-
zetlen segítségét, mert nélkülük 
biztos, hogy nem jutottam volna 
el az országos keretig.
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Tanári módon asszisztál

Veszprémi kötődésű trió: 
Solymosi, Lémon, Aradi
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Aradi József átesett a tűzkeresztségenAradi József átesett a tűzkeresztségen

Bíró a vádlott feleséghez:

- Nem tagadja, hogy Ön lőtte 

le a férjét, miközben meccset 

nézett?

- Nem.

- És mik voltak az utolsó sza-

vai?
- Lőj, lőj már, te béna...
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Polgári perrel fenyegetőztekPolgári perrel fenyegetőztek

Gyűrűsi Gábor a tumultus legszélén, Radványi Ádám pedig a szigetszentmiklósi és a kozármislenyi 
játékosok gyűrűjében

– Igazából nem volt előjele an-
nak, hogy magának a meccsnek 
és az azt követő dolgoknak ekko-
ra lesz a visszhangjuk – idézte fel 
a 12. fordulóban, november 3-án 
lejátszott összecsapást Radványi 
Ádám, az NB I-es játékvezetői 
keret tagja.

Parázs hangulat
– A kicsi, sáros, mély, nehéz 
talajú pályán már az első perc-

ben büntetőt kellett 
ítélni a vendégcsapat 

ellen. Noha vé-

gig szoros volt a mérkőzés, a 
szigetszentmiklósi csapat számá-
ra kedvezőtlenül alakuló ered-
mény hozzájárult a parázs hangu-
lathoz. A hármas sípszó után nem 
volt különösebb problémánk, 
ahogy máskor is, a játékosok leg-
többje megköszönte a mérkőzést, 
gond nélkül vonultunk az öltöző-
be. Megírtuk a jegyzőkönyvet, 
végigbeszéltük a történéseket az 
ellenőrrel, aztán utaztunk haza. 
Persze annak fényében, hogy 
3+3 kiállítás volt a meccsen, ami 
mégsem fordul elő túl gyakran. 
A hazafelé úton egy ismerősöm 
érdeklődött, hogy van-e jó ügy-
védem, illetve volt olyan kolléga, 
aki már a védelmem képviseletét 
is felajánlotta. Ekkor még nem 
igazán tudtam, miről van szó, de 
hazaérkezve az internetről, és a 
másnapi sportújságból értesül-
tem, hogy milyen kijelentést is fo-
galmaztak meg a vendégek. Tény, 
hogy nehezebben vesz az ember 
egy ilyen mérkőzést, illetve azt, 
ha utána róla szólnak a hírek, de 

a véleményem az: amikor ezt a 
hivatást választottuk, akkor azzal 
ezt is vállaltuk. Nagyon sokszor 
ér bennünket kritika, egy játékve-
zetőnek ezt tudni kell kezelni, egy 
játékvezető tulajdonságai, ismér-
vei között ennek is ugyanúgy ott 
kell szerepelnie, mint a többi ob-
jektív és szubjektív tényezőnek. 
Úgy is fogalmazhatnék, hogy ha 
ez nem így lenne, valószínűleg 
már jó páran nem is lennénk ezen 
a pályán.

Tiszta a lelkiismerete 
Ami kifejezetten ezt a mérkőzést 
illeti: két dolog miatt nyugodt 
voltam. Az egyik, hogy tiszta 
lelkiismerettel, tudásom legjavát 
próbáltam nyújtani, a másik pe-
dig az, hogy tudtam, nem mond-
tam, nem cselekedtem olyat sem 
a mérkőzés előtt, sem közben, 
sem utána, senkivel szemben 
sem, ami miatt okom lett volna 
tartani a vendégcsapat nyilatko-
zatában előre vetített dologtól. 
S mire jó még a kommunikációs 
szett? Erre két fültanúm is volt. 
Azt pedig, hogy mire gondolt a 
vendégegyüttes, ami miatt kilá-
tásba helyezték a polgári pert - a 
mai napig nem tudom... – tárta 
szát a karjait Radványi Ádám.  

Nagy vihart kavart a Kozármisleny–Szigetszentmiklós NB II-es 
találkozó, ahol Radványi Ádám kiállított három vendégjátékost, 
és elküldött három edzőt a kispadról. A szigetszentmiklósiak 
erősen kikeltek a játékvezető ellen, Várhidi Péter vezetőedző és a 
klub vezetése jogi lépéseket helyezett kilátásba.

Hogy hívják a sokat szidott 
játékvezetőt?

– Strapa-bíró...
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A szigorú játékvezető:

– 9-es, menjen le, ki van 

állítva!

– Nem megyek!

– Akkor meg játsszon ren-

desen!

A 2008-ban a brazil–olasz, 
majd 2011-ben az orosz-brazil 
strandlabdarúgó világbajnoki 
fi nálét vezető Mészáros István 
2012-ben az Euroliga döntőjé-
ben bíráskodott. 

 A nyári európai szezonban 
öt kiemelkedő beach soccer ren-
dezvény volt: három Euroliga-
selejtező, egy világbajnoki selej-
tező és az Euroliga-döntő. Ebben 
az évben is kiemelten foglal-
koztatták a 43 esztendős duna-

újvárosi FIFA-játékvezetőnket, 
miután részt vehetett júniusban 
a terracinai Euroliga-selejtezőn, 
júliusban a moszkvai vb-kvali-
fi káción, majd augusztusban az 
Euroliga hágai fi náléjában.

Az idén ismét világbajnoki év 
lesz, mégpedig egzotikus hely-
színen, Tahitin. Természetesen 
Mészáros Istvánnak is az a cél-
ja, hogy ott lehessen az elitben 
2013-ban is. Komoly kihívás ez 
részére, hiszen Európában több 
mint ötven FIFA strandlabdarú-

gó-játékvezető található, amely-
ből várhatóan 5-6 kap jelölést a 
vébére. Bízik benne, hogy sikerül 
megkoronáznia az eddig is fénye-
sen alakuló beach soccer játékve-
zetői karrierjét. 
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Mészáros István a strand-Mészáros István a strand-
labdarúgó Euroliga-döntőbenlabdarúgó Euroliga-döntőben

A terracinai Euroliga-selejtezőn a 
strandlabdarúgás napos oldalán

Hágában koronázta meg nagy-
szerű teljesítményét
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Továbbképzést tart az Ázsiai 
Labdarúgó Szövetség a kon-
tinens elit futsaljátékvezetői 
számára – magyar közremű-
ködéssel.

Kovács Gábor a thaiföldi futsal-
világbajnokságon reprezentálta 
Magyarországot, ahol a fi náléban 
időmérői szerepet töltött be. Másik 
FIFA-játékvezetőnk, Farkas Balázs is 
rangos felkérést kapott Ázsiából. Janu-
ár 30. és február 2. között Kuala Lum-
purban tart továbbképzést az AFC, 
azaz az Ázsiai Labdarúgó Szövetség a 

kontinens elit futsaljátékvezetőinek, 
ahol európai meghívottként spanyol 
és belga instruktor, valamint egy cseh 
játékvezető társaságában Farkas Ba-
lázs is részt vesz.
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Farkas Balázs Kuala LumpurbanFarkas Balázs Kuala Lumpurban
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Városnézésre is jutott idő a moszk-vai vb-kvalifi káción
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A magyarországi futsal Euró-
pa-bajnokság fi náléját vezető 
Kovács Gábor újabb világ-
verseny döntőjének lehetett 
aktív résztvevője: a thaiföldi 
vb zárómeccsén, a brazil–
spanyol (3–2) összecsapáson 
volt időmérő.

A világbajnokság nyitómérkő-
zésén a majdani győztes, Brazília 
bemutatkozó, Japán elleni találko-
zóján (4–1) bíráskodott elismert 
FIFA-játékvezetőnk, de nem csak 
ekkor alkotott párt az ukrán Ivan 
Shabanovval, hanem az Irán–Ko-
lumbia (1–2) nyolcaddöntőn is. 
A két mérkőzés között, az Irán–
Panama (4–3) derbin a portugál 
Eduardo Coelhoval bíráskodott, 
míg az elődöntőbe jutásért ren-
dezett európai slágermeccsen, a 
spanyol–orosz (3–2) összecsapá-
son az angol Marc Birkett társasá-
gában vezetett, aki a fi nálé egyik 
játékvezetője volt.

A legnagyobb öröm
Kovács Gábor időmérő volt az 
Ausztrália–Mexikó (3–1) cso-
portmeccsen, és harmadik számú 
játékvezetői teendőket látott el 
a Kolumbia–Salamon-szigetek 
(11–3) valamint a Salamon-
szigetek–Guatemala (4–3) talál-
kozókon.

– Számomra a legnagyobb 
örömet a sikeresen le-
vezetett meccseken 

kívül a hely-

színen szurkoló magyar játékve-
zető barátok jelentették – mondta 
a rá jellemző hamiskás mosoly 
kíséretében.

Összekovácsolódtak
A honi küldésen speciális a meg-
különböztetés a névrokonok kö-
zött. A nem FIFA-kerettag, ámde 
az NB I-ben játékvezető Kovács 
Gábor neve után a születési éve 
(1980) szerepel. Solymosi And-
rással (1976) testközelből láthat-
ta Kovács Gábor (1978) világ-
bajnoki közreműködését. 

– Én egy konferencián vettem 
részt előadóként, amely pont az 
elődöntők napjára esett. Úgy 
szerveztem az utazásomat, hogy a 
konferencia előtt már egy nappal  
kiérkezzek (a negyeddöntők nap-
jára), és akkor láthattam Gábort 
élőben az orosz-spanyol meccsen. 
Illetve a konferencia után pedig 

p l u s z 
egy napot 
t u d t a m 
ott lenni 
a döntő 
napjára.

– Szá-
m o m r a 
szakmai-
lag az volt 
a legfel-
tűnőbb, hogy mennyire másként 
állnak a játékosok a játékvezetők-
höz. Nem (vagy sokkal keveseb-
bet) reklamálnak, sokkal inkább 
a győzelem hajtja őket, és emiatt 
nagyon könnyű volt vezetni a 
mérkőzéseket (legalábbis amiket 
én láttam). Gábor vezetése na-
gyon tetszett (elfogulatlanul) – ő 
nyújtotta a legrutinosabb teljesít-
ményt a vb-n az általam látott hat 
meccsen.

– Sajnos, nem tudtunk más-
kor találkozni csak a 
csarnokokban. A negyed-
döntők napján ott ültem  
mögötte, ahol vezetett. 
Az elődöntők napján 
együtt néztük a brazil-ko-
lumbiai mérkőzést, akkor 
tudtunk beszélgetni töb-
bet. A döntő előtt és után 
is tudtunk találkozni, és 
egy rövidet beszélgetni. 
Óriási élmény volt így is 
összekovácsolódni...
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Időt mért a futsal vb-döntőjébenIdőt mért a futsal vb-döntőjében
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A döntő játékvezetői ötöse: az ecuadori 
Jaime Jativa, Kovács Gábor, a kubai Sergio 
Cabrera, a perui Hector Rojas és az angol 
Marc Birkett

Nem az X-faktor zsűriasztala, hanem a 
vb-döntőé...
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Kispályás meccsen a játékvezető:
– 8-as! Meg tudja magyarázni, hogy 

miért rúgta fel az ellenfelét?
– De spori, nekem ahhoz idő kell...!

– Rendben, Akkor 2 perc a kispadon!

Solymosi András és Kovács 

Gábor (1980) egy mutatós fotón
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Gyarmati Tibor, Gyarmati 
II Tibor... Mese nincs, ez a 
valóság. Apa és fi a is tagja 
az országos keretnek. A volt 
FIFA-asszisztens gyermeke az 
NB II-es játékvezetők táborá-
hoz tartozik.

– A játékvezetői vizsgánál ter-
mészetesen befolyásoló tényező 
volt édesapám! Láttam azt, hogy 
milyen mérkőzésekre jut el, mi-
lyen alázattal csinálja, milyen 
eredményeket ér el. Tizenhét 
évesen jelentkeztem a tanfo-

lyamra édesapám nagy örömére, 
akitől rengeteg szakmai, illetve 
fi zikális segítséget is kaptam. 
A legelső közös mérkőzésünk 
2000. április 2-án volt (NB II: 
Marcali–Celldömölk 2-0), amit 
Krista Gábor vezetett, és mi ket-
ten asszisztáltunk neki.

Elfogadja a kritikát
– Minden mérkőzésem után fel-
hívom édesapámat, és elmondom 
neki, hogy éreztem magam,  mit 
mondott rólam az ellenőr, mit 
csinálhattam volna másképpen. 

Elfogadom tőle a kritikát. 
Mindig kíváncsi vagyok a 
kollégáim véleményére is, 
hogy szerintük mit rontot-
tam el, mire fi gyeljek, és 
el is várom, hogy őszintén 
mondják el, abból tanul az 
ember.  Nem az a célom, 
hogy „megelőzzem” édes-
apámat,  próbálok mindig 
a legjobb tudásom szerint 
működni, meglátjuk, ez 
mire elég...

Gyarmati Tibor után Gyarmati 
Tiboré a szó.

–  Ellenőrként igyekszem kor-
rekt módon állást foglalni a mér-
kőzések utáni megbeszélésen, és 
a kétes szituációk döntő többségé-
nél a játékvezetőknek adok igazat. 
Aktív játékvezetőként, asszisz-
tensként én is mindig díjaztam, ha 
szemtől szembe megmondták az 
igazat – még ha néha fájó is volt, 
de elgondolkodtam a dolgokon.

Gyarmati Tibor, Gyarmati 
II Tibor.................  MeMe MeMe Me MeMeMM se se se sesse se se s ninninninninninninninnninncs,cscs,cs,cs,cscscs  ez ez ezezezezezzezzz a a a arr

lyalyalyalyalyallyalyyyyyy mramramramramramrararararra édéd éd éd édédéd édédesaesaesaesesasaesaaaaaaaapámpámpámpámpámpámpámpámpám n nana na nann gy gy gy gygy y gy gy yyy öröörööröööröröörööröörööööööörööö mérmérmérmérmérmérmére,e, e, e, e,e
akiakiakikiakiakikiaa tőltőltőltőlőltőtőlőlőlllőltőlllll  rer re re rerererer ngengengengengengegngengetegtegtegegtegtegtegtegtegteg sz sz szsz sz sz szsszakmakmakmakmakmmmmakmmmakmmmai,aaiaiai,ai,ai,ai,aiaai,aaa   ilililil  illletletletletletel tttttttve ve ve veve vvvvvv

Apa és fi a az országos keretben
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Gyarmati Tibor gyermekeivel 

2006 karácsonyán
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mmmmmmmmmmmmmGergely Sándornak asszisztált egy-

szerre két Gyarmati Tibor

Az országos keretben egyedüli 
testvérpár Becséri Dániel és 
Gergely, akik működtek is már 
együtt az NB II-ben.

– Közös élményként első-
sorban az Aranykalász-Kupa 
U17-es nemzetközi tornán a kö-
zös együttműködést jegyezném 
meg, amelyen két alkalommal 
is közösen vettünk részt tavaly 
és tavalyelőtt. Felejthetetlen 
élmény számomra még az első 
közös országos bajnoki mérkő-
zésünk, az MTK II–Békéscsaba 
találkozó – említette Becséri 
Gergely, a nemzeti asszisztensi 
keret tagja. 

– Mindkettőnknek megvan 
a saját felkészülési tervünk az 
adott szezonra, illetve a mér-

kőzésekre. Nagy segítségünk-
re van Sáfár Sándor, akinek a 
különböző edzésprogramjaival 
megfelelő fi zikai állóképességre 
tehetünk szert. A mérkőzéseink 
előtt szívesen leülünk beszélget-
ni az adott csapatokról, valamint 
azoknak a játékosairól, ezzel 
kölcsönösen segítjük egymás 

munkáját is – tette hozzá Becs-
éri Dániel NB I-es játékvezető.

– Mindig lehet tanulni a hi-
bákból, és az főleg jó, ha van, 
aki erre folyamatosan rávezet, 
akivel naponta kapcsolatban 
állsz, aki testközelből látja a 
működésedet, ha netán egy mér-
kőzésre vagytok küldve. Úgy 
érzem, ezekből a jó szándékú 
testvéri kritikákból a későbbiek-
ben sokat tudok majd profi tálni. 
Hatalmas örömmel töltene el az, 
ha egyszer testvéremmel közö-
sen vezethetnénk fel két NB I-es 
csapatot a pályára. 

– Mi kell ahhoz, hogy 
ezt el tudjam érni? 
Alázat, kitartás és 
szorgalom – nyug-
tázta Gergely. 
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Becsben tartott testvériesség
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Két Becséri egy képen, a Hunga-
roringen, a Forma 1-en
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Palotai, Németh, Puhl, Vágner, 
Kassai – veretes névsor. 
Az elmúlt évtizedekben ők 
képviselték Magyarországot 
játékvezetőként világbajnok-
ságon. Közülük kétségkívül 
Németh Lajosról hallani a 
legkevesebbet. Ezt az űrt 
szeretnénk betölteni...

A Békés Megyei Igazgatóságnál 
értük utol a nyugdíjasok nyugodt 
életét élő, ám a futball világától 
önként vállalva távol került 68 éves 
sportembert, aki a mexikói világbaj-
nokságon reprezentálta hazánkat.

Képeslapok külföldről
– Sajnos, a magyar válogatott korán 
hazautazott, nekem sikerült a vébé 
végéig ott maradnom. Vezettem a 
Dánia–Skócia meccset és öt talál-
kozón partjeleztem. Óriási élmény 
volt mindegyik mérkőzés. A mai 
napig jólesik érezni, hogy nem fe-
lejtettek el. Például Észtországban 
voltak magyar játékvezetők, akik-
nek Zoran Petrovic barátom volt az 
ellenőre, és külön üdvözölt engem. 
Volt egy olyan szokásom, hogy ha 
külföldön jártam, íratlan szabály-
ként az egyes számú asszisztensem 
kötelességének számított a képes-
lapküldés. Én is szerettem ebben 
a formában köszönteni az ismerő-
söket a nemzetközi utakról. Szép 

évek voltak – sóhajtott na-
gyot Németh Lajos, aki 
alkalmanként felkeresi 

a szövetség 

irodáját. Nem ellenőr, nem tagja a 
JB-nek, szimplán nyugdíjas.

Egyáltalán nem szabad 
dölyfösnek lenni
– Az Előre-meccseire kijárok, ka-
pok bérletet, belépőt, ami jóleső 
gesztus. Szoktam találkozni az el-
lenőrökkel, nemrég Varga Sanyival 
és Fazekas Janival is összefutot-
tunk, és nosztalgiáztunk. Amikor 
abbahagytam a játékvezetést, az ok-
tatási bizottságot vezettem, ellenőr-
ködtem a megyében, aztán egyszer 
csak elég lett. Tudni kell időben 
abbahagyni. Tavaly, amikor 100 
éves volt a békéscsabai egyesület, 
emlékezetes ünnepségen kitüntet-
tek, ami felejthetetlen élmény. Két 
éve még fociztam az öregfi úkkal, 
de nekem ma már a horgászat és 
a biliárd az életem. Jó viszonyban 
vagyok mindenkivel, ám tudomá-

sul veszem, hogy megöregedtem, 
ez az élet rendje. A maiak közül 
főleg Szpisják Zsoltival és Iványi 
Zolival tartom a kapcsolatot.     

– Továbbra is vallom: a já-
tékvezető kezében van a síp, ha 
igényli a helyzet, felül kell bírál-
nia az asszisztensét. Nem szabad 
dölyfösnek lenni, de igenis fel kell 
vállalni a nehéz döntéseket. Az 
asszisztenseknél a 
legfontosabb a 
leshatár pontos 
követése, mert 
csakis így ma-
radnak hitelesek.
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„A horgászat és a biliárd az életem”„A horgászat és a biliárd az életem”

Legendás FIFA-játékvezetői trió: Huták Antal és Győri László zász-
lóval, Németh Lajos sípos felvezetése mellett

Németh Lajos
Szül. idő, hely: 1944. augusztus 14., Endrőd

Játékos-pályafutás: 101-szer játszott az NB I-ben békéscsabai szí-
nekben (18 gólt szerzett), az NB I B gólkirálya volt, tagja az 1974-
es utánpótlás Európa-bajnok válogatottnak.

Játékvezetőként: 1978-ban vizsgázott le, 1980-ban debütált az NB 
II-ben a Ganz MÁVAG-BVSC mérkőzésen, rá egy évre a Csepel-Pécs 
találkozó volt az első élvonalbeli meccse. Két esztendővel később 
lett FIFA-játékvezető, pályafutása csúcsa a mexikói világbajnokság. 

Németh Lajos ma

Egy játékvezető gyónni megy a paphoz.

– Atyám, én vétkeztem.
– Mi a vétked, fi am?– A hiúság bűnébe estem. Naponta 

többször megállok a tükör előtt, és 

csodálom magam, hogy milyen jó bíró 

vagyok.
– Ez nem bűn fi am, ez egyszerű 

tévedés...

(Zvolenszky László humorzsákjából)
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Amióta az országos ellenőri 
keret egyik legrutinosabb tag-
ja már nem megyei JB-elnök, 
megváltozott az élete.

Tíz NB I-es és százharminc-
nyolc NB II-es mérkőzésen volt 
játékvezető Ádám Mihály, aki 
pályafutása befejezését követően 
1978-tól járási JB-vezető, majd 
járási LSZ-elnök, 1993-tól me-
gyei JB-alelnök, 2000-2011-ig 
pedig megyei JB-elnök, közben 
több cikluson át a megyei szövet-
ség elnökségi tagja is volt. 

– 1995 óta ellenőrként szinte 
valamennyi olyan csapathoz, egye-
sülethez eljutottam, ahol régebben 
játékvezetőként is megfordultam. 
Sajnos, nagy részben negatív 
változásokat tapasztalok, főleg a 
nézőszámokat illetően – ismerte 
el a rutinos, köztiszteletben álló 
gödöllői sportember. – Az első NB 

I-es partjelzésem 1981-ben volt az 
Ózdi Kohász–Békéscsaba mérkő-
zésen 14 ezer néző előtt. A játékot 
az a Divinyi Béla vezette, akivel 
több, mint tíz évig képviseltük 
párhuzamosan a megyénket JB-
elnökökként. Négy éve egy után-
pótlás játékvezetőt ellenőriztem 
Ózdon, és a felújított, kicsinosított 
stadionban 400 néző volt.

Kettős rangadókon 
partjelzett
– Ma már a fi atalabb kollégák nem 
tudják, hogy milyen remek honvéd-
csapatok játszottak az NB II-ben, 
ami remek ajánló lehetett később 
az NB I-be igazoláshoz. Az első 
NB II-es meccsemen, 1980-ban is 
egy ilyen remek katonaegyüttessel 

találkoztam a Honvéd Papp József 
SE–Hódmezővásárhely mérkőzé-
sen, Miskolcon. Mindkét csapatban 
voltak később első osztályú játéko-
sok, például Gulyás kapus (Vasas), 
Babcsán (Salgótarján), Palkovics 
(Videoton), Kvaszta (FTC), Tok-
ár (DVTK). Érdekesség, hogy a 
vendégcsapatban játszott a későbbi 
FIFA-játékvezető kollégánk, Vad 
Pista, akit a Fradiból igazoltak le.

Hasonlóan a honvédcsapatok-
hoz, nagy számú bányászgárda is 
szerepelt az első és a másodosz-
tályban. Ádám Mihály a 100. NB 
II-es meccsét az akkor patinásnak 
számító csapatoknak vezethette 
1992-ben: Oroszlányi Bányász–
Dunaújvárosi Kohász. 

– Kellemes emlék, hogy két 
alkalommal működhettem partjel-
zőként a Népstadionban az akkor 
népszerű kettős rangadókon: 1983 
szeptemberében a Vasas–FTC-n 
a Hartmann, Ádám, Eőry hármas 
tagjaként, amikor 50 ezer néző 
volt a lelátón, és mivel a Fradi-
nak ez volt a 2000. bajnokija, 
elég nagy volt a felhajtás. A kez-
dőrúgást az egykori neves játéko-
suk, a külföldön élő Toldy Géza 
végezte el. Vezettem statisztikát, 
eszerint 1973. márciusától 1999. 
novemberéig összesen 
1820 nagypályás 
mérkőzésen vettem 
részt, mint játékve-
zető vagy partjelző.

Ádám Mihály 33 éve Ádám Mihály 33 éve 
országos kerettag
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Ferencváros–Honvéd MNK-döntő, 1994. 5. 25.

Vasas–FTC a Népstadionban 
1983-ban 

A jó baráttal, Hartmann Lajos-
sal sokat működtünk együtt. Elő-
ször 1977 februárjában egy EMG 
Sashalom–Oroszlányi Bányász 
kupameccsen. 1980 augusztusában 
egy Ózd–Gyula NB II-es találko-
zón működtünk. Lajos Trabantjával 
utaztunk négyen (akkor még az el-
lenőr a stábbal tarthatott). Elhagytuk 
Ózdot, körülbelül 30 km-t jöttünk a 
hegyek között, amikor Lajos nagyo-
kat káromkodva vette észre, hogy 
fogytán van a benzin. Elfeledkezett 

róla, hogy már odafelé tartalékra 
állította az üzemanyagcsapot (a 
Trabinál ilyen is volt!). Abban az 
időben még elég kevés benzinkút 
volt, és nagy részük este 7 órakor 
bezárt. Pásztónál sikerült egy kevés 
üzemanyagot kérni egy Wartbur-
gostól, de körülbelül 300 m-re a 
Hatvanban levő benzinkúttól az is 
elfogyott, így kénytelenek voltunk 
odáig tolni a „márkát”. Elég sokáig 
téma volt játékvezetői berkekben ez 
a kiruccanás. 

Fogytán a benzin és a türelem



Kovács II Gábor, a nemzeti asszisztensi keret tagja 
nyáron teljesítette az El Caminót, amely a világ 
egyik legősibb zarándokútja Spanyolország északi 
részén, át a Pireneusokon, Navarrán, Baszkföldön 
Palencián, Leónon és a mesés kelta Galícia tartomá-
nyokon keresztül, egészen Santiago de Compostela 
városáig, ahol Szent Jakab apostol földi maradvá-
nyai találhatóak. 

Évszázadok óta zarándokok milliói tették meg a kö-
zel 800 km-es utat gyalogszerrel, lovon és manapság oly 
sokan kerékpárral. Az út keresztény töltetű, telis-tele van 
templomokkal, katedrálisokkal és zarándokhelyekkel, 
ám ma már legtöbben lelki megfontolásból, sokan sport-
ból és teljesítmény túra végett teszik meg a nagy sétát. A 
zarándokok között minden náció és korosztály megtalál-
ható, bőrszíntől és vallástól függetlenül.

– Középiskolás koromban ismerkedtem meg az El 
Camino történetével, akkor vettem a fejembe, hogy egy-
szer végigsétálom. A mai világban már elég komplikált 
egy hónapra „lelépni” itthonról, de idén nyáron úgy ala-
kultak a dolgok, hogy sikerült megvalósítani az utazás 
lehetőségét – számolt be élményéről Kovács II Gábor.

– A felszereléseim minimálisak voltak. Cipő, szandál, 
túratáska, egy váltásnyi ruha, pár piperecucc, hálózsák, 
camelback, napszemüveg. A legfontosabb egy jó túra-
cipő vásárlása volt, amit már az utazás előtt be kellett 
járatni, mert a zarándokok egyik legnagyobb ellensége a 
vízhólyag. Én végül 13 darabbal megúsztam a dolgot, de 
egyik sem kényszerített szerencsére pihenőre. 

A dél-franciaországi San Jean Piet de Port-ban egy za-
rándokirodában megkap-
ta a zarándokok szimbó-
lumát, egy fésüskagylót, 
majd kiállították a ne-
vére szóló dekrétet, ami 
gyakorlatilag egy útlevél 
volt, mellyel az út során 
igénybe vehette a kü-
lönböző zarándokszál-
lásokat. 

– Volt, ahol 160-an 
aludtunk egy légtérben, 
és csak alvási és fürdési 
lehetőség volt, de fog-
tam ki olyan szállást is, 

ahol még medence is volt 
wi-fi  elérhetőséggel. 

Az út során minden 
szálláson kap az ember 
egy pecsétet a dekrétjébe, 
és amikor megérkezik 
Santiagoba, ezzel bizo-
nyítja, hogy végigsétálta 
az utat és ekkor állítják 
ki számára a latin nyelvű 
oklevelet.

– Az ember azt gondol-
ná, hogy amikor reggel 
7-től délután 3-4-ig sétál 
nap mint nap, nem sok 
élmény éri, de ez nem így 
van. Pár nap után átérté-
kelődnek a dolgok, és sokkal nyitottabb lesz mindenre. 
Felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Sokat sétáltam 
egyedül is, hisz ez az utazás mégis csak saját magáról 
kell, hogy szóljon, de a nap közepére a pihenők alatt 
mindig összeverbuválódott egy kis csapat zarándok.

A napi penzumom 20 és 40 km között volt, 28 napra 
volt tervezve az utazásom, de egy napot sikerült lefarag-
nom ebből. Minden szálláson egy éjszakát tölthet az em-
ber, és reggel indulnia kell tovább. Ez nem egy szervezett 
út, teljesen egyéni, csak a véletlenen múlik, hogy kikkel 
hoz össze aznap a sors. A csodás spanyol tájak mellett – 
amik között volt durva hegyi szakasz, fennsík, száraz és 
esős úgyszintén – nekem nagyon tetszett, hogy több hí-
res spanyol város mellett, mint Pamplona, Burgos, León 
és Santiago, több mint 50 kisebb-nagyobb településen 
keresztül vezetett az út, és megismerhettem a hétköznapi 
spanyol emberek életét és kultúráját testközelből. 

– Az élmény maga szinte leírhatatlan. Egy hónapon 
keresztül sétálsz valahová, küzdve a fi zikai kínokkal, 
és a 40 fokos meleggel, ami mivel egy irányba haladsz, 
mindig ugyanonnan süt. Minden napra jutott valami 
nyavalya, leégés, vízhólyag, fi cam, de még sem ez volt 
a legnehezebb, hanem a mentális része. Amikor egy 
porcikád sem kívánja 20 nap után, hogy megtegyél 40 
km-t, de menni kell, mert még sem adhatod fel. Aztán 
Santiagoban minden szenvedés köddé válik. Mindig 
eszembe jut az egyik mottója az útnak, miszerint „sin 
dolor no hay gloría”, azaz szenvedés és fájdalom nélkül 
nincs dicsőség, megváltás.
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