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Az Európai Labdarúgó Szö-
vetség a 2006. márciusi, 
budapesti kongresszu-
sán fogadta el az „UEFA 
Referee Convention”-t. Mit 
is jelent valójában, hogy 
Magyarország tagja a kon-
venciónak?

 – A kifejezés valójában 
egy megállapodásra utal: az 
UEFA megállapodik a nemze-
ti szövetségekkel, hogy azok 
alkalmazzák az UEFA által a 
játékvezetéssel kapcsolatban 
lefektetett elveket, és ezért az 
UEFA pénzügyi támogatásban 
részesíti a szövetséget – kezdte 
a részletes tájékoztatást Piller 
Sándor, az MLSZ JB elnökségi 
tagja. – A program célja, hogy 
a különböző szervezeti és szak-
mai fejlettségi szinteken lévő 
szövetségeket a játékvezetés 
terén azonos szintre fejlesszék. 
Tehát a lényeg a játékvezetés 
szakmai és szervezeti fejleszté-
se. Az UEFA lefektette azokat 
az elveket, amelyek mentén 
kell felépíteni, működtetni a já-
tékvezetést, és amennyiben az 
adott ország betartja ezeket az 
elveket, akkor 6 év alatt össze-
sen 700 000 svájci frank támo-
gatásban részesül. Az UEFA a 
teljes programra 34 millió sváj-
ci frankot tervezett be, tehát ez 
egy rendkívül komoly projekt 
az európai szövetség részére. 

A bizalom jele

– Magyarországon épp az 
említett időpontban történt vál-
tozás a Játékvezetői Bizottság 
élén. Az UEFA igen pozitívan 
fogadta a váltást, és a buda-
pesti kongresszus alkalmával 
folytatott beszélgetéseken tá-
mogatásáról biztosította az új 
bizottságot. Az új bizottság, és 
különösen a vezetője, Vágner 

László iránti bizalom komoly 
jele, hogy Magyarország jelent-
kezését az első körben elfogad-
ták, és tagjai lehettünk az első 
11 országnak, akik a feltétel-
rendszernek való megfelelés 
felé megtehette a lépéseket. 
Több mint egyéves, sokszor éj-
szakákba nyúló munka eredmé-
nye volt, hogy fel tudtuk építe-
ni – és emellett dokumentáltuk 
is az UEFA felé – a megkövetelt 
szisztémát. Azt, hogy mennyire 
nem egyszerű a feltételrend-
szer, jól jelzi, hogy olyan ország 
is kihullott az első kör rostáján, 
mint Spanyolország. 

Nagyon fontos volt, hogy 
az MLSZ minden tekintetben 
maximálisan támogatta mun-
kánkat. Kisteleki István elnök 
személyesen vett részt a 2007 
nyarán történt aláíráson is. A JB 
munkája nem lenne elégséges, ha 
a szövetség nem adná meg maxi-
málisan azokat a keretfeltétele-
ket, amelyek elengedhetetlenek a 
Convention-beli tagsághoz. 

Komoly kontroll

– Az UEFA által megköve-
telt feltételeknek folyamatosan 
meg kell felelni. Amennyiben 
ez bármely pillanatban nem 
áll fenn, akkor az UEFA a tá-
mogatást megvonja. A kontroll 
komolyságát jelzi, hogy 2007-
ben az UEFA egy négyfős, 
neves nemzetközi szakembe-
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egyszerre kihívás és felelősségegyszerre kihívás és felelősség
rekből álló delegációt küldött 
Magyarországra, és egy egész 
napos tárgyalássorozat során 
gyűjtötte be az információkat. 
Nemcsak a JB vezetőivel, ha-
nem megyei vezetővel, játék-
vezetőkkel is találkoztak. De a 
kontroll nem merül ki egy egy-
szeri látogatásban. Az elmúlt 
időben az UEFA felállított egy 
panelt, amelynek 14 játékveze-
tői specialista a tagja, és akik 
a jövőben ellenőrizni fogják a 
tagországok teljesítményét. 
Nagyon fontos, hogy messze 
nem elégséges, hogy az MLSZ 
JB feleljen meg a követelmé-
nyeknek. A feltételrendszer 
az egész ország játékvezetését 
magában foglalja. Így a megyei 
szövetségeknek, és a megyei 
JB-knek is teljes mértékben 
meg kell felelniük az előírá-
soknak – ezt az MLSZ JB-nek 
kell ellenőrizze. Ugyanakkor 
a munkájukat előírásszerűen 
végző megyék is részesednek 
a támogatásból, azaz az MLSZ 
JB megosztja az UEFA-tól ka-
pott összeget. Magyarországra 
2009 folyamán érkezik a panel 
egy tagja, hogy a helyszínen 

ellenőrizze munkánkat. Kulcs-
fontosságú tehát, hogy úgy az 
MLSZ-ben, mint a megyékben 
mintaszerű munka folyjon. 

Méltó pozícióban

– A Convention-tagok meg-
különböztetett fi gyelmet kapnak 
az UEFA-tól. Különösen fontos a 
tagság egy kisebb ország számá-
ra, amely a tagság révén tudja bi-
zonyítani, hogy magas szakmai 
szinten végzi a játékvezetéssel 
kapcsolatos feladatokat. Ez a 
játékvezetők hitelét, elfogadott-
ságát is növeli. Tapasztalhatjuk, 
hogy a magyar játékvezetők ha-
talmasat léptek előre a nemzet-
közi ranglétrákon az elmúlt két 
évben, aminek egyik tényezője 
az is, hogy az UEFA bizalommal 
van a magyar játékvezetők felké-
szítése iránt. A 2007-ben történt 
első 10 tagfelvétel után 3 ország 
vált résztvevővé 2008 során, és 
2009-ben a koppenhágai kong-
resszuson további 5 ország írhat-
ja alá a megállapodást. Játékve-
zetőink utóbbi időben mutatott 
kitűnő nemzetközi szereplése és 
Convention-tagságunk együtt 

hat azirányban, hogy a magyar 
játékvezetés elfoglalja azt a he-
lyet a nemzetközi porondon, 
amit az elmúlt évtizedek eredmé-
nyei alapján méltán megérdemel. 

A Convention-tagság is szerepet játszott a januári, törökországi edzőtáborban

SSíp íp ésés Z Zászlóászló

Az UEFA célkitűzése, 
hogy minden ország tag 
legyen, így az évek során 
remélhetően a többiek is be-
léphetnek. A belépni vágyó 
országokat is segítő, fent 
említett szakértői panel tag-
ja Piller Sándor is, aki két 
országnak nyújt tanácsokat. 
Az, hogy őt egyedüli kelet-
európaiként felkérték az e 
panelben való részvételre, 
szintén jelzi játékvezetésünk 
nemzetközi megbecsültségét, 
és egyben biztosítja: folya-
matosan megkapjuk a legfris-
sebb információkat, amelyek 
segítik a JB munkáját.

A szakértői 
panel tagja

3



poénsarok
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 Milyen stádiumban van a 
dél-afrikai projekt?

– A 2009-es év sorsdöntő a 
világbajnoki keret kijelölésé-
ben, hiszen idén kell bebizonyí-
tanunk, hogy helyünk van a vi-
lág legjobb játékvezetői között. 
Nem lesz egyszerű dolgunk 
kvalifi kálnunk magunkat a vb-
re, de Erős Gáborral és Vámos 
Tiborral mindent elkövetünk 
annak érdekében, hogy a tör-
ténelem során először játék-
vezetői hármas képviselhesse 
hazánkat a labdarúgó-világbaj-
nokságon.  

 Számon tartod a debütá-
lásaidat? 

– Minden mérkőzésemet 
regisztrálom, így nem okoz 
nehézséget visszakeresnem a 
múltbéli találkozókat. A megyei 
bajnokságban 1993 júniusában, 
Tatabányán mutatkoztam be 
a Vértesi Erőmű-Komáromi 
MEDOSZ mérkőzésen. 1995 
tavaszán vezethettem először 
az NB III-as pontvadászatban 
a Budapesti Elektromos – 
Bicske találkozón, míg az or-
szágos keretben 1997 nyarán a 

Mosonmagyaróvár-
Dunaszentgyörgy 

NB II-es meccsen 

debütálhattam. A legmagasabb 
osztályban 1999. március 20-án 
a Zalaegerszeg-BVSC összecsa-
páson estem át a tűzkeresztsé-
gen.

 Nemzetközi statisztikád?
– 2003 januárjában kerültem 

be a nemzetközi keretbe, s az-
óta több mint 100 mérkőzésen 
fújhattam a sípot. A legbüsz-
kébb az olimpiai szereplésemre, 
illetve a Bajnokok Ligájában le-
játszott mérkőzésekre vagyok, 
azonban minden egyes találko-
zó fontos állomása volt játékve-
zető pályafutásomnak, hiszen 
rengeteg tapasztalatot kell 
gyűjtenünk, hogy mindig 
megfeleljünk a növekvő 
követelményeknek. 

 Hogy viseled a topjá-
tékvezetői szerepet, mi-
lyen meghívásoknak kell 
eleget tenni ezáltal?

– Az elmúlt évek si-
kerei miatt természe-
tesen sokkal jobban 
szem előtt vagyunk 
kollégáimmal, amely 
nagy felelősséget is 
jelent. Sokat tehe-
tünk azért, hogy 
a játékvezetésre 
pozitív értelem-
ben hívjuk fel 
a fi gyelmet, s 
ennek igyek-

szünk méltóképpen megfelelni. 
Sok meghívás érkezik számom-
ra az utóbbi időben, minden-
hol megpróbálom megfelelően 
képviselni magam és a magyar 
játékvezetést.   

– Bizony sokszor a munká-
ra és a családra sem jut elég 
idő a játékvezetés mellett… A 
játékvezetők számára minden-
képpen fontos, hogy családjuk 
és munkahelyük is támogassa 
pályafutásukat, s én azok közé 
tartozom, akik minden segítsé-
get megkapnak ehhez.
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Dél-Afrika vonzásábanDél-Afrika vonzásában

Apróhirdetések– Elcserélem majdnem új, 42-es 
futball cipőmet, könnyű mankóra. 
Ajánlatokat „ Téves ítélet” jeligére 
a kiadóba.

– Azonnal keresünk felvételre 
partjelzőt, aki 5 m-nél kisebb lese-
ket is észrevesz. „Ébresztő” jeligére 
a kiadóba. 

(Zvolenszky László gyűjtéséből)

Kassai 
Viktor 
irányt 
mutat a 
magyar 
játék-
vezetők 
számára
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A Zala Megyei Labdarúgó 

Szövetség Játékvezetői 

Bizottsága  március 7-én 

tartotta téli frissítő kur-

zusát. 

A fi zikai próbákat a város 
IFI Sportcentrumának atlétikai 
pályáján teljesítették a játékve-
zetők. A felméréseket Gyarmati 
Tibor megyei talent vezető és 
Kiss Norbert szervezési felelős 
vezényelte. A megyeháza Deák 
Ferenc termében Józsi György, a 
ZMLSZ elnöke értékelte az őszi 
idény játékvezetői munkáját. Is-
mertette a szövetség döntését a 
következő bajnokság átszerve-
zéséről, a központi játékvezetői 
díjak kifi zetéséről. Szakmai elő-
adás keretében Molnár László és 
Szökény Lajos szakreferensek 
bemutatták a legfrissebb UEFA 
DVD-t. Elemezték a helyzete-
ket, konzultációt tartottak a he-
lyes döntésekről a 135 megjelent 
játékvezető és ellenőr részére.  
László János, a küldő albizottság 
vezetője többek között elmondta, 
hogy ősszel a különböző megyei 

osztályú bajnokságokban közel 
1000 mérkőzést vezettek bíró-
ink. Lang Ferenc LSZ-főtitkár 
a pontos adminisztrációra hívta 
fel a fi gyelmet. Molnár László az 
elektronikus játékvezetői ellenőr-
zésekre való áttérés feladatait és 
az ellenőrökkel szemben támasz-
tott követelményeket ismertette 
az érdekeltekkel. Soós Ferenc 
JB-elnök beszámolt az MLSZ 
támogatási szerződésének az 

UEFA Convention szerinti telje-
sítéséről és felhasználásáról. Ér-
tékelése továbbiakban kiterjedt 
az őszi szezon teljesítményeire 
és a tavaszi feladatok célkitűzé-
seire. A kurzus elméleti teszttel 
zárult. Március 8-án a Zalaeger-
szegi Városi Szervezet 48 játék-
vezetője hasonló továbbképzésen 
vett részt, amit Füle Károly, a 
ZVLSZ alelnöke vezetett.

Soós Ferenc

Zala: értékeltek, frissítettek, terveztekZala: értékeltek, frissítettek, terveztek
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Veszprémben márci-

us 7-én fejeződött be 

a 2008-2009-es évad 

alapfokú játékvezetői 

tanfolyama. 

A negyvenkét vizsgázó siker-
rel teljesítette az írásbeli, a fi zi-
kai és szóbeli tesztet egyaránt. 
A vizsgáztatók Mező Béla, Kéri 
Árpád, Solymosi Péter és Ta-
kács Gábor voltak, a szabályos 
lebonyolítást Hamar László, az 

MLSZ JB elnökségének tagja 
kontrollálta.

Egy nappal később 150 játék-
vezető és 11 ellenőr vett részt a 
bajnokság kezdete előtti eliga-
zításon. A fi zikai és elméleti fel-
mérő teljesítése mellett előadá-
sokat hallgattak a résztvevők, 
majd a LSZ vezetői tartottak 
nekik előadást, végezetül Ha-
mar László, Kadlicskó Ferenc, 
és a fegyelmi bizottság vezető-
je, Dr. Kiss Endre látta el hasz-

nos tanácsokkal, javaslatokkal 
a sípmestereket. 

Változott a megyei JB ösz-
szetétele is. Koma László JB-
elnök a küldő-albizottság veze-
tésével Pákh Csabát bízta meg, 
a Talent-programért Mező 
Béla, a gazdasági albizottság-
ért Kéri Árpád, az oktatásért 
Takács Gábor alelnök, az 
ellenőrzésért pedig 
Uszkai György lett 
a felelős.

Veszprém: új felelősöket neveztek kiVeszprém: új felelősöket neveztek ki
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A FIFA-keretbe három 

éve bekerült Vad II István 

dániai teljesítményé-

ről nagyon pozitív levél 

érkezett mentorától az 

MLSZ-hez. A fi atal bíró, 

az UEFA Talent–program 

tagjaként, Jørn West 

Larsen meghívásának 

tett eleget, amikor részt 

vett a dán labdarúgó já-

tékvezetők koppenhágai 

edzőtáborán. 

 Van dán titok?
– Ők sem találták fel a böl-

csek kövét! Az ottani tábor is 
az UEFA Referee – Convention 
programjának irányelveit köve-
ti, ezért rengeteg a hasonlóság 
a hazaival: beszélgetések a 
csapatvezetőkkel, találkozó a 
média képviselőivel, étkezési 
tanácsadás, szakmai tréningek, 
fi zikai és pszichológiai felmé-
rés, meccs-elemzések.

 Gondolom, ez nem vé-
letlen.

– A nemzetközi szövetség 
igyekszik egy szintre hozni a 
különböző országok szakmai 

színvonalát, ezért a 
különbségek inkább 

a mentali-

tásban keresen-
dők. Egy rendkí-
vül laza, kötetlen 
három nap volt, 
ahol egy-egy elő-
adás jobban hason-
lított egy stand-up 
comedy-hez, mint 
egy szakmai elő-
adáshoz. Rendkívül 
oldott hangulatú 
edzőtábor volt, ahol 
rengeteget segítettek 
a dán kollégák. Mindig 
volt mellettem egy fi atal játék-
vezető, aki angolra fordította a 
dán nyelvű előadásokat, ame-
lyeket hasznosnak tartottam.

 Lesz folytatás?
– Ez a meghívás is része 

volt az UEFA Talent-Mentor 
programjának. A dán men-
torom áprilisban Budapestre 
jön, és megnézi egy hazai NB 
1-es mérkőzésemet. Ugyancsak 
április végén, a nyoni UEFA-
központban lesz a Talent-
program résztvevőinek éves 
továbbképzése, ahol értékelik 
az elmúlt egy év teljesítmé-
nyét. Ezen kívül várhatóan egy 

dáni -
ai barátságos mérkőzés 

vezetésére is kapok meghívást. 

 A nemzetközi játékvezető-
ket négy kategóriába sorolják. 
Te már a másodikban vagy. Ez 
a Talentnek köszönhető?

– Sokat köszönhetek a prog-
ramnak, hiszen az egyéni tel-
jesítményemet folyamatosan 
szemmel tartják, fokozottabban 
ellenőrzik a munkámat, ami arra 
késztet, hogy mindig jobb és jobb 
legyek. Eddig minden évben lép-
tem egy kategóriát, és ha sikerül 
továbbra is jól szerepelnem, óriá-
si megtiszteltetés lenne, ha esélyt 
kapnék a legjobbak között.

Kolozsi Kilián

„A bíró kioszt egy sárga lapot, s 
írná a noteszébe az adatokat, ezért 
rákiált a megbüntetett focistára: 
mi a számod? Az pedig nevetve 
válaszol: a számom, sporika, az 
én számom a Sugar Baby Love.” (Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére)

Dánián át a legjobbak feléDánián át a legjobbak felé

----
p p p ppppppp
nnnt t tttt t t t
őőőőőőőő---
üülülülülül 
tttttttttttttúú ú úú ú úú úúú

hhhhhhhhhhol lol ol olol ol oloo
tekktektekektekktekektekkk    
iiiiindindindnddndindinn ggg

dándándándándándánádándándáni -i -i -i -ii -
iiii bbbb ááááááá ááááá é ké kéé kő éő éőő éő éő é

A Valerenga (norvég)–Ekranas (litván) UEFA Kupa-
mérkőzés előtt az oslói Ullevaal Stadionban

Vad II István, Jorn West Larsen és ifj. Tóth Vencel
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Először egy 55 perces egyéni, 
fi ziológiai teszten, majd azt köve-
tően egy 8 fős csoport tagjaként 
egy sérülést megelőző előadáson 
vettem részt. Az ebédet követően 
a csoporttal egy interaktív sport-
pszichológus előadás részesei 
lehettünk, utána az UEFA játék-
vezetői bizottságának felépítésé-
ről és az általános tudnivalókról 
hallgattunk meg tájékoztatót. 
Másnap az 55 perces angol, szó-
beli egyéni beszélgetésen ma-
gánéletileg és szakmailag na-
gyon aprólékosan „kikérdeztek” 
minket, néha egészen meglepő 
kérdéseket kaptunk. Ezt követ-
te egyéni orvosi vizsgálat, ami 
megegyezett egy komplett sport-
orvosi vizsgálattal. Délután a fi -
zikai teszt teljesen az volt, amit 
itthon is teljesítenünk kell, annyi 
különbségggel, hogy közös edző 
vezette a bemelegítést a teszt 
előtt. A bemelegítésről annyit: 30 
percig tartott, volt olyan pillanat, 
mikor a pulzusom 180 volt.

Lapadási procedúra

A sprintek és az interval 
teszt teljesítése után közös le-
vezetés következett 25 percben, 
majd irány a szálloda és kötele-
ző uszoda, masszázs.

Kedd este megérkeztek a tá-
borba a TOP játékvezetők, en-
nek tiszteletére volt egy ismerke-
dő beszélgetés velük, ahol Kassai 
Viktor mindenkinek bemutatott. 
A szerda és csütörtöki nap egé-
sze a szakmáról szólt, nagy és 
kiscsoportos interaktív foglalko-
zások váltogatták egymást, ahol 
az előadók, mind a közelmúlt 
TOP játékvezetői közül kerültek 
ki. Csütörtök délelőtt egy olyan 
kétórás edzésen vettünk részt, 
ami teljesen mérkőzés specifi kus 

volt: a futás mellett koncentrá-
ciófejlesztő, periférikus látásfej-
lesztő, dinamikai- és koordiná-
ció fejlesztő gyakorlatok sorát 
teljesítettük, valamint volt egy 
speciális játékvezetői mozgást, 
síphasználatot és lap adási proce-

dúrát, illetve ítélkezési és fegyel-
mezési jogkört gyakorló teszt. 
Nagyon tanulságos volt, örülök, 
hogy ott lehettem. 

Bognár Tamás 
FIFA-játékvezető

Törekvő újonc a nemzetközi keretbenTörekvő újonc a nemzetközi keretben
Január elsején teljesült az, ami szerintem minden 

játékvezető lehetséges céljai közt szerepel: a Já-

tékvezetői Bizottság döntése alapján a FIFA-keretbe 

kerültem. Ennek révén február 1-6-ig Spanyolországba 

utaztam az UEFA újonc játékvezetőknek szóló edzőtá-

borába. Idén az elmúlt évekhez képest jóval szigorúbb 

és keményebb teszteléseken estek át az elsőévesek, 

mint valaha.

1978. november 18-án szü-
lettem a Vas megyei Sárvá-
ron. Tizenhat éves koromig 
a város gyermek és ifjúsági 
csapataiban futballoztam, 
míg egy sajnálatos sérülést 
követően (egy mérkőzésen 
eltörött a lábam), egyrész-
ről edzőm, másrészről az 
egyik akkori osztálytársam 
édesapja unszolására 1995 
februárjában elvégeztem a 

játékvezetői tanfolyamot, 
majd a helyi legalacsonyabb 
osztályban kezdtem meg a 
működést, kezdetben asz-
szisztensként, majd később, 
mint játékvezető. 2002 telén 
az utánpótlás keretbe sorol-
tak, az azt követő nyáron az 
országos keretbe kerültem. 
2006 tavaszán a Kaposvár–
Pápa mérkőzésen debütál-
tam az NB I-ben. 

Lábtörés után vizsgázott le 

Bognár Tamás 2006 óta tagja az élvonalbeli keretnek
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– Tizenöt éve működtem já-
tékvezetőként, amikor huszonöt 
sikeresen levezetett NB II-es 
mérkőzéssel a hátam mögött 1998-
ban az akkori vezetés javaslatára 
hoztam meg a nem könnyű dön-
tést – merengett a múltba Vámos 
Tibor. – Beláttam azt, hogy kevés 
esélyem volt feljebb kerülni játék-
vezetőként, viszont angol és orosz 
nyelvtudásomat kamatoztatva 
asszisztensként elérhetem a nem-
zetközi kerettagságot. Jeleztem 
is Nagy Miklósnak, az akkori JT 
elnök úrnak, hogy elfogadom a ja-
vaslatát, és váltok, de egyértelmű 
célom a FIFA asszisztensi keret-
tagság, ami 1999-ben teljesült is. 

Bede bátorította

Emlékszem, hogy sokat vívód-
tam akkoriban, hogy jó lesz-e ez 
nekem, mi van, ha kudarcot vallok. 
A legtöbb bátorítást Bede Feritől 
kaptam, pályafutásom nehezebb 
idejében végig mellettem volt, ami 
nagyon jól esett. Az azóta eltelt 
tíz év természetesen mára egy-
értelműen bebizonyította, hogy 
érdemes volt a sípot zászlóra cse-
rélni. Mindezt ékesen bizonyítja 
az eddigi kétszáznál több NB I-es 
és a félszáznál több nemzetközi 
mérkőzésen. Büszke vagyok arra 
is, hogy sokszor dolgoztam az 

MLSZ képviseletében játékvezető 
vagy ellenőr kísérőként.

2006 nyarán az egyik edzé-
sen Kassai Viktor jelezte, hogy 
beszélnünk kell, mégpedig a 
közös jövőről. Boldog vagyok, 
hogy részese lehettem 
Viktor sikereinek, hi-
szen amióta állandó 
partjelzője vagyok, 
végig nagy lépések-
kel haladt előre, 
töretlenül ívelt fel-
felé a karrierje, fel-
került az UEFA ket-
tes keretéből a topba, 
és az olimpiai fi nálé 
a legszebb álmok be-
teljesülése volt eddig. 
Azért mondom így, 
mert Magyarország 
legjobb játékvezetőjé-
nek kedvenc mondása, 
hogy ne arra gondol-
junk, hogy milyen si-
kereink voltak, hanem 
hogy milyenek lesznek. 
Igaza van. Hármasunk 
Erős Gáborral 
együtt igazi, na-
gyon jó szellemű, 
összetartó csapat.

Büszkék a 
„dirire”

– Sokan tudják rólam, hogy 
2001 óta annak a mátyásföldi is-
kolának az igazgatójaként dolgo-
zom, ahol annak idején tanárként 
is kezdtem. Tudatosan készültem 
erre a feladatra. Abban, hogy ezt 
a munkát össze tudom egyeztetni 
a játékvezetéssel, nagy része van, 
hogy két remek helyettesem van, 
és az sem mellékes, hogy munkál-
tatóm, a XVI. Kerületi Önkor-
mányzat mindenben támogat. A 
legtöbb diák tudja, hogy „ki a di-
rijük”, ők is, a kollégák is gyakran 
kérdezik, hogy hol voltam, hová 
fogok menni, milyen élmény volt 

az adott mérkőzés, utazás. Persze 
órák alatt vagy a munka rová-

sára erről nem eshet szó, 
de egyébként igen. Úgy 
érzem, büszkék rám. 

Imitált szituációk

– Óriási dolog, 
hogy Kassai Viktor 
egyike azoknak a 
játékvezetőknek, 
akik esélyesek a 
2010-es labdarúgó 

v i l ágba jnokság i 
részvételre. Bár-
milyen hihetetlen, 
már a 2007-es ka-
nadai U-20-as vb-n 
elkezdődött a fel-

készülés, és persze 
tart azóta is. Ennek 
fontos állomása volt, 
hogy ez év február 

elején Erős Gáborral és 
Szpisják Zsolttal hár-
masban asszisztensi fel-
készítésen vettünk részt 

Las Palmasban. 
A FIFA nagy 
fi gyelmet fordít 
a segítőkre is. 
A táborban fe-
szített szakmai 
munka folyt. 
Nem hiányoztak 

az edzések, a gyakorlati foglalko-
zások sem, ahol felnőtt játékosok 
imitáltak különböző szituációkat, 
amit zászlóval a kézben kellett 
elbírálnunk. A legérdekesebb 
az volt, amikor a leshelyzeteket 
közvetlenül a döntés után monito-
ron nézhettük vissza, ellenőrizve 
döntésünk helyességét. Volt fi -
zikai teszt is, ahol a 40 méteres 
sprintek után 24x150 métert, azaz 
12 kört kellett teljesítenünk. A 
„plafon nézegetésére” kevés idő 
marad tehát, de nagyon szeret-
nénk sikerrel megfelelni az elvá-
rásoknak.

Vámosnak érdemes volt váltaniaVámosnak érdemes volt váltania
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Top 5 mérkőzésem:
1. 2008. Peking, olimpiai döntő: 

Argentína-Nigéria

2. 2007. Kanada: U-20-as VB

3. 2007. október: Dinamo 

Kijev-Manchester United első 

Bajnokok Ligája mérkőzés

4. 2002. Norvégia U-19 EB

5. 2002. október: Dánia-Luxem-

burg EB selejtező
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 Speciális ellenőrök is jár-
ják a pályákat újabban. Mik 
az asszisztensi ellenőrzések ta-
pasztalatai?

– Nagyon fontosnak tartjuk a 
teljes asszisztensi keret szakmai 
feltérképezését, a hibaszázalékok 
megállapítását, illetve a hibák 
okának megtalálását. A folyama-
tos szakmai ellenőrzés nagyon 
fontos egy ütőképes keret kiala-
kításához. Sok segítséget kapnak 
a fi atal tehetségek, hogy kialakít-
sák saját stílusukat, mozgáskul-
túrájukat, és összhangba tudják 
hozni játékolvasásukkal. Segítség 
nélkül igen nehéz lesz egységesí-
teni az asszisztencia kihívásait. 
Sok esetben tapasztaltuk, hogy 
egy esetleges téves itélet miért 
született. Hosszas elemzés és 
őszinte elbeszélgetés után sikerül 
megtalálni a hibázás okát, melyet 
tudunk kezelni, segítünk a hibák 
orvoslásában. 

 Milyen tanulságokat lehe-
tett leszűrni a gyakorlati asz-
szisztensi vizsgából?

– A gyakorlati felmérő egy 
fontos eleme a felkészítésnek: 
meg lehet határozni az asszisz-
tens hibaszázalékát, meg lehet 
állapítani a téves döntés okát. Az 
elmúlt időszakban közel 800 szi-
tuációt elemeztünk ki, és megálla-
pítható, hogy az elért eredmények 
szinte száz százalékig tükrözik 
a valóságot. Vannak olyan asz-
szisztenseink, akik hibaszázaléka 
száz ítéletre bontva kettő-öt szá-
zalék között van. A szóban forgó 
sportemberek a mérkőzéseken is 
hozzák ezeket az eredményeket, 
látható a karbantartás eredmé-
nye. Voltak olyan kollégák, akik 
harminc-harmincöt százalék hiba-
határról feljöttek tíz-tizenöt szá-
zalékra, mert felkészülésükben 
fi gyelembe vették azokat a taná-
csokat, melyek segítették a hibák 
korrigálásában.

Összességében úgy érzem, 
egy komoly mérföldkő a magyar 
játékvezetés életében az asszisz-
tencia komoly felkészítése, a gya-
korlati felmérő bevezetése, melyet 
évente többször kellene megtenni 
azért, hogy a folyamatos kontroll 
mindkét fél részére igazolja a va-
lós helyzetet.

 Mennyire speciálisabb 
felkészülést igényel az asszisz-
tensi pálya a játékvezetőihez 
képest?

– Teljesen más a játékvezető 
felkészüléséhez képest. Gondolom, 
ezt mindenki elfogadja. Mozgása 
a rövid távra irányul, különböző 
mozgáselemekre lebontva (ol-
dalazó, hátráló szökdelő), sőt az 
sem mindegy, hogy mikor melyik 
kezében tartja a zászlót. Nem el-
hanyagolható az a tény sem, hogy 
mozgása egy követő mozgás, mert 
mindig az utolsó elötti védő vo-
nalában kell tartozkodnia. Egy jó 
döntés meghozatalához egy komp-
lex mozgássorozat szükséges. Ez 
mind nem elég, szükséges a jó kon-
centrálás, játékolvasás, majd a ki-
váló kommunikációs készség a já-
tékvezetővel. A dinamikus mozgás 
sem egy elhanyagolható eleme a jó 
asszisztensnek. Ezek megvalósítá-
sához komplex felkészítést kell el-

végezni, ahol a fi zikai állóképesség 
és a direkt koncentrálás az alap. 
Amennyiben sikeresen megvalósít-
juk az alapokat, lehet továbblépni 
a kommunikáció kialakításához, 
mert tudjuk, nincs sok idő vaca-
kolni a konkrétumok közlésével. A 
játékvezetőnek nagyon kevés ideje 
van a döntés meghozatalára, így az 
asszisztensnek még rövidebb időn 
belül kell kiszolgálnia a megfelelő 
információval. Látható, mennyire 
bonyolult és összetett dolog ez, 
tehát a felkészülés is hasonló. A lé-
nyeg az, hogy minden eseményre 
előre fel kell készülni, nem érheti 
az asszisztenst váratlanul semmi, 
mert köztudott: váratlan esemé-
nyeknél mindenki hirtelen megle-
pődik és így nem biztos, 
hogy a megfelelő döntést 
hozza.

Főszerepben az asszisztensek

Mr. Szomjas

 Azt mondja a sportorvos a já-

tékvezetőnek:

– Most két hétig ne igyon egy 

korty alkoholt sem, és meglátjuk 

javul-e az állapota!

– Mást javaslok doki! Két hé-

tig kétszer annyit iszom, és meg-

látjuk romlik-e az állapotom.

Markus Merk, Székely Ferenc és Raúl
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Néztem az ARD-n a Ham-
burg – Galatasaray UEFA 
Kupa-meccset, és közben az 
irigység lett rajtam úrrá. Meny-
nyivel könnyebb Németország-
ban a játékszabályokat oktatni 
a játékvezetőknek, mint nekünk 
itthon... Nézem a mérkőzést, 
szurkolok a jól vezető magyar já-
tékvezetőnek, Kassai Viktornak, 
és hallom közben, hogy mennyi 
véleményt fogalmaznak meg az 
ítéleteiről. Szinte semmit. Volt 
egy leskamerás visszajátszás, mi-
után Erős Gábor továbbengedte 
a támadást, és ekkor megjegyez-
ték, hogy „nem les”. Ezen kívül a 
mérkőzés végéhez közeledve egy 
szabálytalanság utáni lassított 
visszajátszás során megemlítet-
ték, hogy „jó döntés”. Ennyi volt, 
semmi több. Pedig volt a mér-
kőzésen sok esemény. Itt is volt 
külön személy, aki közvetítette a 
mérkőzést, egy másik riporter, 
aki a játéktér szélén a riportokat 
készítette, és szakkommentátor 
is volt. Ez utóbbi Mehmet Scholl, 
aki szakmailag legalább annyira 
elismert, mint a nálunk alkalma-
zott szakkommentátorok, még-
sem érezték, hogy nekik kellene 
átvenni a játékvezető-ellenőr sze-
repét, és a játékvezetőt értékelni.

Félrevezetések

Mi a helyzet nálunk? „Kicsit” 
más. Szinte minden játékvezetői 
ítélet után a riporter vagy a szak-
kommentátor elmondja, hogy jó 
volt-e az ítélet, vagy hibás. Ez 
még nem lenne akkora nagy baj, 
de ők sajnos nem nagyon – pon-
tosabban: nagyon nem – ismerik 
a játékszabályokat. Ennek bizo-
nyítására van egy hosszabb gyűj-
teményem, íme abból néhány 
példa. Most csak a külföldi mér-
kőzések példáit szedem össze, 
a következő számban a magyar 
mérkőzések tapasztalataiból sze-
mezgetek.

Kezdjük a felsorolást 
a leghíresebb példával, 

amikor az EURO 2008 
Hollandia–Olaszor-

szág mérkőzésén a játékteret 
ideiglenesen elhagyó védő miatt 
gondolták, hogy lesgól esett. 
Erről több nemzetközi és hazai 
szakértő is elmondta a vélemé-
nyét, de a riporterek és szak-
kommentátorok döntő többsége 
mindezek ellenére az olasz csa-
pat irányában érzett szimpátiá-
juk miatt félrevezették a nézőket 
szabályismeretből.

Ehhez kapcsolódik az Eb má-
sik mérkőzésének a közvetítése, 
amit ugyanaz a svéd játékvezető 
vezetett, és minden ítéletét ellen-
szenvvel, sőt utálattal kommen-
tálták. Amikor reklamálásért sár-
ga kártyás fi gyelmeztetést adott, 
akkor elhangzott, hogy sokat 

foglalkozik magával 
és a tekintélye védel-
mével. Az UEFA az 
utóbbi években két 
jelmondatot tűzött 
zászlajára. Az egyik 
a játékosok testi 
épségének védelme, 
a másik magának a 
játéknak a megvédé-
se. Ehhez szorosan 
hozzátartozik, hogy 
a játék képén sokat 
ront a reklamáló já-
tékos, és ezt megfe-
lelően büntetni kell. 
Manapság nálunk 
szitokszónak szá-
mít a reklamálást 
megtorló játékveze-
tő – akár az írott, 
akár az elektronikus 

médiában.

Terjedő téveszme

Egy Manchester United–
Chelsea mérkőzésen a sokszoros 
válogatott múlttal rendelkező 
szakkommentátor arról beszél, 
hogy milyen játékvezetői túlkapás 
történt, amikor az asszisztensnél 
reklamáló játékos fi gyelmeztetést 
kapott. Megállapította, hogy 
semmi olyat nem mondott, ami 
sértő. Egyrészt nem hallhatta, 
mit mondott, másrészt a szabály 
szerint „a játékvezető bírálata 
szavakkal vagy mozdulatokkal” 
fi gyelmeztetéssel járó szabályta-
lanság, és ha már goromba, dur-
va vagy sértő kifejezéseket vagy 

Miért nehéz a dolga Miért nehéz a dolga 
az instruktornak az instruktornak 
Magyarországon?Magyarországon?

fofofoffofo
ésésésésééséséséééé
mmmmmmmmmmmm
ututututututututtutt
jejeeeeejejeejeeee
zázázázázázázázázzázáz
a a a a aaa a a aaa
éééépéépépépéépéppép
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Kassai Viktornál nem volt apelláta a Hamburg-
Galatasaray meccsen
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mozdulatokat használ, akkor ki 
kell érte állítani. Erről a részről 
sem volt fogalma a játékvezetőt 
minősítőnek.

A külföldi mérkőzések já-
tékvezetői döntéseinek magyar 
kommentárjaival folytatva, az 
Inter–Milan végeredményt el-
döntő gólról a televízióban há-
rom „szaktekintély” beszélgetett. 
Az egyik egy volt szövetségi ka-
pitány, a másik egy volt 70-szeres 
válogatott játékos, a harmadik a 
sportnapilap vezető munkatár-
sa. Egyetértettek abban, hogy 
súlyos játékvezetői hiba történt, 
amikor szabályosnak ítélte a gólt, 
amely a fejelni készülő támadó 
kezét érintve került a kapuba. 
A mozdulatból egyértelmű volt, 
hogy vétlen kezezés történt. Ezt 
egy közleményben az olasz lab-
darúgó szövetség is megerősítet-
te. Mindezek ellenére a három 
„hozzáértő” szerint szabálytalan 
körülmények között esett a gól, 
mert a labda a kezéhez hozzáért. 
Felvetették, hogy az ilyen esetek-
ben a „videobíró” lenne a jó meg-
oldás, mert akkor ilyenkor szólna 
valaki a játékvezetőnek. Fel sem 
vetődött a kezezés szándékossá-
gának kérdése. Ezzel is terjesztve 
azt a téves nézetet, hogy a labda 
és a kéz találkozása, az minden 
esetben szabálytalanság, és ilyen-
kor gól sohasem ítélhető.

Számtalan esetben halljuk a 
televízióban, hogy a riporterek 
és a szakkommentátorok a szán-
dékos kezezés esetén sárga kár-
tyát követelnek, mert az a bün-
tetés jár. Fogalmuk sincs arról, 
hogy csak a szándékos kezezést 
kell büntetni szabadrúgással, és 
csak néhány minősített esetben 
kell fegyelmezést alkalmazni. 
Ezt a téveszmét terjesztik. En-
nek a „jótékony hatása” látszik 
az alapfokú tanfolyamok írásbeli 
tesztjén, ahol arra a kérdésre, 
hogy a Mi a szándékos kezezés 
büntetése alapesetben? kérdésre 
80 százalék fölött azt a hibás vá-
laszt jelölték be, hogy Közvetlen 
szabadrúgás és legalább sárga 
kártyás fi gyelmeztetés ahelyett, 

hogy Közvetlen szabadrúgás. 
Erről nem gondolom, hogy az 
oktatók hibája, hanem a televízió 
ferdítő hatása.

Óvatosan a szakértőkkel!

Az Arsenal–Chelsea mérkőzés 
11. percében történt szabálytalan-
ságról azt mondta a szakkom-
mentátor, hogy „a szabálytalan-
ság megtörtént, de a játékvezető 
úgy gondolta, hogy ebbe még 
nem nyúl bele még a meccs ele-
jén”. Ezzel azt mondta, hogy jó, 
hogy nem adta meg a büntetőrú-
gást a mérkőzés elején, mintha a 
szabályok nem egyformák lenné-
nek a büntetőrúgás tekintetében 
az első perctől az utolsóig. Ennek 
az a félő folyománya, hogy egy 
kis falusi mérkőzésen, az elején 
teljesen indokolt büntetőrúgás 
megadása helytelen, mert bele-
nyúlt a mérkőzésbe. Képzeljük el 
az emiatt felgyülemlő, a játékve-
zetőre zúduló népharagot, amit a 
kommentátor idézett elő.

A sporthetilapban ők kérdezik 
meg a JB elnökét, hogy „Mivel 
magyarázza, hogy a játékvezetők 
felkészültsége – az eddigi mér-
kőzéseket fi gyelembe véve – ala-
csony színvonalú. Mi lehet ennek 
az oka?”. Erre kérdem én, ennyi 
ismerettel minek alapján hiszik, 
hogy ezt meg tudják állapítani?

Ezek a félrevezetések azért 
okoznak komoly problémát az 
oktatásban, mert sok nézőt fél-
revezetnek, és különösen az ala-

csonyabb osztályú, kerítésekkel 
kevésbé védett mérkőzéseken 
komoly veszélybe kerülnek a já-
tékvezetők, amikor a televízió 
kommentátorai által félrevezetett 
nézők komoly hibákat találnak a 
játékvezetésben, amiért testi fe-
nyítéssel akarnak bosszút állni. 
De ha a nézők nem a televízióban 
hallottak alapján ismernék a játék-
szabályokat, belátnák, hogy sok-
szor helyesen ítélt a játékvezető. 
Még akkor is, amikor az ítélet az 
ő csapatuk ellen történik. Persze 
a nézők gondolatmenetét is meg 
lehet érteni, mert honnan gondol-
nák, hogy a nálunk elismert ripor-
terek és szakkommentátorok eny-
nyire nem ismerik a szabályokat.

Nálunk a labdarúgásban elter-
jedt, hogy elég, ha a játékvezetők 
ismerik pontosan a szabályokat, 
mert nekik kell ítélkezni. Ez éppen 
olyan, mintha elég lenne, ha csak 
a rendőr ismerné a közlekedési 
szabályokat, mert nekik kell meg-
büntetni a szabálytalankodókat, és 
a gépjárművezetők ezek ismerete 
nélkül is közlekedhetnének.

Ezúton is kérem a fi atal játék-
vezetőket, hogy a szabályokat ne 
a televízióban elhangzó szakértők 
elmondásaira hagyatkozva alkal-
mazzák, hanem az oktatáson el-
hangzottak és a szabálykönyvben 
leírtak legyenek az irányadók.

Ring János 
nemzeti 
instruktor

A szakmai előadásokon tapasztaltakat igyekeznek átültetni a gyakorlatba 
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A helyzet odáig fajult, hogy 
a Magyar Labdarúgó Szövetség-
nek is közbe kellett avatkoznia: 
pár hónapig egy ad hoc bizott-
ság vezette a BLSZ-t, amelynek 
tagjai Kovács Attila egykori 
MLSZ-elnök, Mészöly Kálmán, 
akkori MLSZ-elnöki tanácsadó, 
valamint Török Károly futsal 
FIFA-bíró voltak. Ezt 
követően négy hóna-
pig Kovács Attila lett 
az elnök, majd a tag-
ság tőle is megvonta 
a bizalmat. 2007 ápri-
lisában azonban már 
teljesen legitimen 
választottak elnököt 
a küldöttek: a két 
jelölt, a Csillaghegyi 
MTE elnöke, Boldi-
zsár Imre és Török Károly közül 
– több fordulós csatát követően – 

utóbbi került ki győztesen.
Aki ekkor már a 

BLSZ JB irányításá-
ban is komoly sze-

repet vállalt, ugyanis a Huták 
Antal vezette bizottságban az 
utánpótlás és oktatási albizottsá-
got is felügyelte.

A vadonatúj elnökség per-
sze, új vezetőket is választott a 
különböző bizottságok élére, az 
MLSZ JB elnökhelyettesi funk-
cióját betöltő Huták Antal – a 

megnövekedett 
feladatai miatt – 
nem tudta tovább 
vállalni a buda-
pesti bírók irányí-
tását, így került 
az elnöki székbe 

a korábbi NB I-es asszisztens, 
Bajkai János, aki az országos el-
lenőri keret tagja is egyben. Egy 
kisebbfajta mozgást követően a 
budapesti bírókat a következő 
vezetők irányítják. 

Elnök: • Bajkai János

Hidasi Gyula • Talent-
Mentor Program-felelős
Juhász Péter • utánpótlás 
albizottság, vezető
Koch György • oktatási 
albizottság, vezető
Major László • ellenőrzési 
albizottság, vezető 
Selmeczi József • küldő 
albizottság, vezető
dr. Téglási András • 
jogi albizottság, vezető 
BST-program (toborzás, 
megtartás) felelős

Török Károly elnök kiemelt fi -
gyelemmel kíséri a játékvezető al-

bizottság munkáját, 
szakmai tapasztala-
tait ellenőrként is to-
vábbadja a fi atalok-
nak. És persze, vele 
kapcsolatban azt is 
meg kell említeni: 
2008-ban a világ leg-
jobb futsalbírójának 
választották.

Vámos Tamás
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A 2009 márciusában befejeződött, alapfokú játékvezetői tanfolyam 102 hallgatója vizsgázott 
sikeresen, köztük az MTK Budapest két korosztályos válogatott labdarúgója, Gosztonyi 
András és Szabó Ádám! 

„Földmozgás” után építkeznek„Földmozgás” után építkeznek
Az elmúlt években alapos „földmozgás” történt a Buda-
pesti Labdarúgó Szövetség háza táján. Nem is érdemes 
hosszú évekre visszatekinteni, elég, ha csak annyit 
említünk meg: a Fa Sándor vezetése utáni időszak elég 
viharosra sikeredett, hiszen a tagságon belül különböző 
érdekcsoportok alakultak ki, ennek is volt köszönhető, 
hogy a küldöttek hosszú hónapokig nem tudtak legitim 
vezetőséget választani.

bizbizbizbizbizbizbizbizbiz
szaszaszaszszaza
taitaitaitaitaitaitaita
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naknaknaknaknaknaknaknak
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Magyarok a tunéziai csúcsrangadón
Megtisztelő felkérés 

érkezett a tavalyi év végén 

Kassai Viktornak Tunézi-

ából: a helyi bajnokság 

első két helyezettjének és 

legnépszerűbb csapatainak 

rangadójának levezetésére 

kérték. A meghívás értékét 

az is növeli, hogy magyar 

játékvezetők első alkalom-

mal utazhattak az afrikai 

országba ilyen jellegű 

feladat ellátására. 

Karácsony előtt néhány nappal 
elsőszámú játékvezetőnk el is in-
dult Erős Gábor és Ring György 
asszisztensekkel a háromnapos 
útra. 

– A megérkezéskor világossá 
vált számunkra, hogy a helyiek 
egész évben erre – az általuk „el 
classico”-hoz hasonlított – Etoile 
Sportive du Sahel – Espérance 
Sportive de Tunis mérkőzésre 
várnak. Ezt már a tuniszi repü-
lőtéren éreztük, a terminál utasai 
közül többen is buzdító rigmusok-
kal jelezték felénk, melyik csapa-
tért szorítanak a másnapi derbin, 
majd a szállodába menet a helyi 
rádióadók híradásai is a „Kásszáj” 
névtől voltak hangosak. 

Fanatikusok a lelátón

A tunéziaiak labdarúgás iránti 
rajongása és a szurkolók fanatiz-
musa a mérkőzésre menet még 
nyilvánvalóbbá vált, hiszen a sta-
dionhoz közeledve csapatszínekbe 
öltöztetett, zászlókkal és sálakkal 
díszített autók sokasága volt látha-
tó. A felfokozott hangulatot mi sem 
jellemezte jobban, mint a rend és 

biztonság fenntar-
tására kivezényelt 
több ezer rendőr 
jelenléte. Annak 
ellenére, hogy a 
pályaválasztó a 
kontinens egyik 
élcsapata volt – 
2007-ben megnyer-
ték az afrikai Baj-
nokok Ligáját –, a 
körülmények még 
az itthoniakhoz 
viszonyítva is el-
maradottak voltak. A hatalmas be-
tonlelátós stadionban lévő öltözők 
a megyei bajnokságokat idézték, 
azonban a hangulat és a körítés a 
várakozásoknak megfelelő volt: 
tömött lelátók, 22 ezer néző, igazi 
rangadóhangulat. 

Repülő kődarabok

A pályán is érezhető volt a 
feszültség, a mérkőzés hatalmas 
tétjének súlya mindkét csapat vál-
lán nehezedett. A második félidő 
második percében megszerezte 
a vezetést a vendégcsapat, amely 
után a nézőtéren érezhető volt a 
folyamatosan növekvő feszültség. 
Ez azonban a játéktéren belülre 
nem ragadt át, Viktor annak elle-
nére végig tiszteletet kiérdemel-
ve kézben tartotta a mérkőzést, 
hogy a korábbi években többször 
is tömegjelenetek zajlottak ezen a 
rangadón. Az egygólos vezetését a 
tuniszi csapat megtartotta, így tíz 
év után először sikerült győzelmet 
aratnia Sousseban. A hazai szurko-
lók a vereség miatti elégedetlensé-
güket nem palástolták, üdítőitalos 
palackokat, kődarabokat dobáltak 

a játéktérre, így a pályán lévők 
csak rendőrkordon között, paj-
zsok alatt tudtak az öltözőbe jutni. 
A mérkőzés után aztán a magyar 
játékvezetői csapatunk alig győzte 
fogadni az elismerő szavakat és 
gratulációkat, a csapatok, a helyi 
szövetség képviselői és a média 
nagyon elégedett volt teljesítmé-
nyünkkel. Kedves gesztus foga-
dott bennünket a szállodában, ahol 
a Tunéziai-Magyar Baráti Társa-
ság elnöke várt, aki személyesen 
akart üdvözölni, illetve gratulálni. 
A kiváló hangulat és a szurkolók 
lelkesedése nem ért véget a hár-
mas sípszóval, a szálloda dolgozói 
baráti mosolyokkal és köszönté-
sekkel, valamint az egyenruhájuk 
alatt rejtőző mezeik mutogatásá-
val jelezték elismerésüket. A haza-
utazás után jóleső érzés töltött el 
amikor a Tunéziai-Magyar Baráti 
Társaság elnöke telefonon kívánt 
kellemes ünnepeket, és örömmel 
újságolta a mérkőzés után napok-
kal is hallható, a játékvezetésével 
kapcsolatos pozitív megnyilvánu-
lásukat. 

Ring György 
FIFA-asszisztens
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Szabálymagyarázat
Labdarúgó hölgyek társalognak:
– Miért pofoztad fel a barátodat?
– Mert szabálytalanságot követett el!
– Mifélét?– A kezét használta a büntető te-

rületen belül!

Tompos Zoltán felel az MLSZ 
JB-n belül a toborzásért. A 
mennyiségi mutatók javulá-
sának elérése mellett egyéb 
teendői is vannak... 

 Azt a Bikini slágere is 
megerősítette, hogy nehéz a 
dolga a katonának, de miként 
megy a sora mostanság a leg-
főbb toborzónak? 

– Válaszolhatnék erre stílsze-
rűen úgy, hogy Vágner László 
azt üzente, elfogyott a regiment-
je, de mivel erről szerencsére 
szó sincs, nem olyan nehéz a 
dolgom, mint annak a bizonyos 
katonának. Komolyra forditva, 
sajnos, már ellenőrként járom 
a pályákat. Sajnos, mert ez jelzi 
az évek múlását, és sajnos, mert 
sokkal jobb a tűz közelében lenni 
a játéktéren, mint fagyoskodni a 
lelátón. Persze, ennek a feladat-
nak is vannak szépségei, például, 
ha hasznos tanáccsal tudom segí-
teni a játékvezetők, asszisztensek 
szakmai fejlődését.

 Mi a tapasztalat: kecseg-
tető ma letenni a játékvezetői 
vizsgát? 

– A mai fi atalok végtelen lehe-
tőségek előtt állnak. Az UEFA az 
utóbbi 3 évben ismét kiemelt fi -

gyelmet szentel a ma-
gyar játékvezetésnek. 
Vágner László es veze-

tőtársai 

óriási munkát 
végeznek. Az 
MLSZ JB Euró-
pában az elsők 
között lett tag-
ja az UEFA já-
tékvezető-kép-
zést koordináló 
projektjének, 
a Convention-
nek. A min-
den területen 
meghatározott 
irányelvek alap-
ján előirt konk-
rét feladatok 
végreha j tása 
magas színvo-
nalon történik. 
Nyílvánvalóan ennek a munká-
nak az elismerése, hogy Kassai 
Viktort immár Európa legjobb já-
tékvezetői között tartják számon 
es Szabó Zsolt, valamint Vad II 
István révén két bírónk is a top-
játékvezetők előszobájában, a 2. 
kategóriában vezeti a rangos kül-
földi mérkőzéseket. Az a fi atal, 
aki kellő szorgalommal készül es 
alázattal működik, rövid idő alatt 
az említett neves sípmesterek 
nyomába érhet. 

 Mely megyék járnak élen 
a toborzásban? Mekkora a já-
tékvezetők országos bázisa a 
legfrissebb adatok szerint? 

– A vázolt hatalmas munká-
nak kis szelete a toborzás, mely 
területen újabb sikeres periódust 
tudhatunk magunk mögött. Ter-
mészetesen a régió több mint 2 
milliós lélekszámából merítő, egy-
aránt budapesti székhelyű BLSZ 
és PMLSZ áll az élen, őket követi 
Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-
Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszp-
rém es Borsod-Abaúj-Zemplén 
az abszolút értékek alapján. 
Országos szinten a tavalyihoz 
kepest tíz százalékkal többen 

jelentkeztek a tanfolyamokra, 
és a vizsgát tett új játékvezetők 
száma is hasonló arányban nőtt. 
Számításaim szerint a most 
vizsgázott újoncok bekapcsoló-
dásával országos viszonylatban 
elértük a 4000-es optimális játék-
vezetői létszámot. Természetesen 
idén is várható lemorzsolódás, de 
véleményem szerint az évi 200-
300 fős gyarapodás 2 éven belül 
biztositja, hogy folyamatosan 
elégséges számú játékvezetővel 
rendelkezzünk.

 Mit könnyebb: toborozni 
avagy megtartani? 

– A megyei toborzók részére 
most kezdődik a munka dan-
dárja, hiszen az újoncokat meg 
is kell tudni tartani. A toborzás 
sem könnyű, de a megtartás 
az igazi művészet, különösen 
a mai körülmények között. A 
megtartás szempontjából óriási 
a felelőssége a küldőnek és az 
ellenőrnek. Ezúton is kérem a 
BST programban részt vevő ta-
pasztalt játékvezető kollégákat, 
segitsék az újak beilleszkedését, 
támogassák, bátoritsák őket a 
nehezebb mérkőzések, esetleges 
negatív élmények után.

„A megtartás az igazi művészet”„A megtartás az igazi művészet”

Tompos Zoltán 2006 júniusában a Puskás Fe-
renc Stadionban az Újpest-Fehérvár rangadón 
is „a tűz közelében” lehetett
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– Úgy érzem, sikeres volt a 
bemutatkozásom, bár ezt nem 
nekem kell eldöntenem – mond-
ta a 27 éves, gyöngyösi illetőségű 
játékvezető, aki a törökországi 
táborban lehetett először az elit 
tagja. „Élete első élvonalbeli 
meccsén végig határozott volt, 
jól helyezkedett, és az sem za-
varta, hogy asszisztens kollégája 
sérülés miatt cserét kért” – jelle-
mezte az egyik hazai sportportál. 
A Hidegkuti stadion lelátóján 
több ellenőr is árgus szemekkel 
fürkészte az újonc ténykedését. 
A 2-1-es MTK-győzelem után 
Ádám bevallotta, hogy mindkét 
együttes partnernak bizonyult, 
és bár a félidők végén voltak 
holtpontjai, nem állította nehéz 
feladat elé a mérkőzés. 

Hármas debütálás

– Nagy várakozás előzte meg 
Ádám első mérkőzését, Heves 
megyében Puhl Sándor után 
ő az, aki NB I-es mérkőzésen 
dirigálhat. Hatalmas öröm volt 
számunkra, hogy mi, megyebeli-
ek lehettünk a segítői, hiszen ez 

számára örökké élmény marad. 
Ráadásul igencsak emlékezetes-
re sikeredett a nap a sérülésem 
miatt is. Hármas debütálás volt: 
Varga Laci barátom állt be he-
lyettem, illetve én láttam el a 
negyedik játékvezető szerepét. A 
sérülésemről annyit, hogy semmi 
előzménye nem volt a mérkőzés 
előtt. A szünetben éreztem, mint-
ha egy kis huzim lenne a vádlim 
környékén. Alaposan bekentem 
azt a részt, majd még be is fás-
liztam. A 70. percben egy MTK-
támadást követően megszerezte 
a labdát a Kaposvár, támadásba 
lendültek, ekkor éreztem egy 
erős szúrást a vádlim környékén, 
de nem akartam jelezni azonnal,  
hiszen sem Ádámot nem akar-
tam megzavarni, sem pedig a 
Kaposvárt a támadásban. Majd 
amikor a Kaposvár elvesztette a 
labdát, akkor éltem a „beep” jel-

zéssel, aztán kihívtam Ádámot, 
aki odajött, egy picit riadt sze-
mekkel megkérdezte, hogy mi a 
gond (mint utólag kiderült, azt 
hitte, ki kell állitania valakit). 
Közöltem vele, hogy csere lesz, 
mégpedig engem kell lecserélni! 
Aránylag gyorsan megtörtént a 
csere, majd folytatódott a mér-
kőzés.

A mérkőzés ellenőre, Hartmann 
Lajos meg is jegyezte, hogy ha 
nem bírom, miért vállalom el a 
mérkőzést, maradjak otthon. Ez-
úton is szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki érdeklődött az 
egészségi állapotom felől. Remé-
lem, hogy amikor ez a lap meg-
jelenik, már az oldalvonal mellől 
nézhetem az eseményeket...

Fehér Gyula 
NB I-es 

asszisztens

Cseréjét kérte az asszisztensCseréjét kérte az asszisztens
Nagyot változott a világ Farkas Ádám körül. Villám-

karrier az övé, hiszen tavalyelőtt még utánpótlásként 

döngette az országos keret kapuját, ami olyannyira 

kinyílt előtte, hogy mindössze egy évig vezetett a 

másodosztályban, az idei első fordulóban pedig már az 

MTK–Kaposvár bajnokin debütált az élvonalban. 

15



poénsarok

SSíp íp ésés Z Zászlóászló

Gól – A maga férje olyan, mint 
a gól!

– ???
– Minden reggel a kapuban 

találom, berúgva...

Huták Antal, ha egyszer ki-
nyitja a száját... Ha egyszer 
elkezd beszélni... Sztori 
sztorit követ, egyik kaland-
ból csap át a másikba, sok 
élmény kötődik az egykori 
FIFA-játékvezető gazdag 
pályafutásához.

– Bárhová utazik az ember, 
garantált az új impulzus. Több-
ször járhattam Ázsiában, egzo-
tikumként emlékszem vissza 
Vietnamra, Indiára és Thaiföld-
re. A nyolcvanas évek közepén 
a szocialista hadseregek szpar-
takiádján lehettem játékvezető, 
ahol Magyarországot a mezőtúri 
Honvéd Szabó Lajos SE kép-
viselte. Ott játszott az aktuális 
sorköteles NB I-es futballisták 
színe-java, mint például Bánki 
Dodó, Pecsics, Bognár György, 
Horváth Béla vagy említhetem 
Gróf Attilát. Noha az MLSZ kül-
dött, a honvédségi szervezéshez 
kellett alkalmazkodnom, így már 
a torna előtt két héttel ki kellett 
utaznom, így összesen másfél hó-
napot töltöttem el egyhuzamban 
Vietnamban. Csodálatos volt!

Lesték a kívánságát

Felkészítettek, hogy én leszek 
a Mikulás, ezért vigyek 

sok apró ajándékot: 
amikor útra keltem, 

25 ki-

lós volt a bőröndöm, 35 kilós a 
kézipoggyászom... Az IL-86-os 
többször leszállt üzemanyag-
ért, amíg eljutottunk Hanoiba. 
Lesték minden kívánságom, a 
vietnami sportminiszter kérdez-
te. hogy mit szeretnék, én pedig 
mondtam: minél többet látni az 
országból. Nos, amíg ott voltam, 
a 2200 km hosszú Vietnamban 
összesen 12000 kilométert utaz-
tam. Amíg északon, Hanoiban 2 
fok volt, addig délen, Saigonban 
árnyékban 40 fok és rendkívül 
magas páratartalom. 

A szpartakiád nyitómeccsét, 
az NDK-Laosz találkozót vezet-
tem. A mérkőzés előtt bekentem 
magam sportkenőccsel, utána 
döbbentem rá, hogy nincs víz, 
ami a két helyi partjelzőt zavarta 
a legkevésbé. Ki kellett mennem 
egy kerti csaphoz, hogy vízhez 
jussak, miközben 40 ezer szurko-
ló várta a kezdést. 

Jégtörés cipősarokkal

Az NDK-Lengyelország ösz-
szecsapáson öt perc után szem-
besültem azzal, hogy se kép, se 
hang, elromlott az órám. Kérdez-

tem a segítőimet, kiderült, óra 
nélkül jöttek. A stadionban sem 
volt időmérő. Körülbelül a félidő 
vége lehetett, amikor a lengyel 
edző kiabálta, hogy „idő”, ekkor 
mutattam neki: „1 perc”, holott 
valójában nem tudtam, mennyi is 
lehet hátra. 

A játékvezetői küldést a ka-
tonai tanács hagyta jóvá, ezért 
is nagy dolog, hogy hét meccset 
vezethettem. Az NDK-Szovjet-
unió elődöntő után már nem kap-
hattam meg a fi nálét, mert azt a 
magyarok játszották, és végül 
büntetőkkel verték a szovjeteket. 

Nagyon szerették a futballt, 
végig óriási volt az érdeklődés. 
Amikor mentünk az NDK-An-
gola meccsre, a dzsipről a rendőr 
bambuszrúddal oszlatta a töme-
get. A higiénia rettenetes volt, 
előfordult, hogy a pultoshölgy 
cipősarokkal törte a jeget a 
daiquiri koktélba. De mégis jó 
visszagondolni rá. A döntő utá-
ni napon a miniszterelnök adott 
fogadást, ahol Vietnam hőse let-
tem, magyarán elnyertem a tor-
na legjobb játékvezetője címet. 
Ahhoz képest, hogy Mikulásként 
érkeztem... 

Mikulásból lett Vietnam hőseMikulásból lett Vietnam hőse
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Farkas Balázs útja korántsem 
volt kikövezve a futsal FIFA-
kerettagságig, és akkor még 
lehet, hogy fi noman fogalmaz-
tunk:

– Akkoriban rövid idő alatt sok-
féle hatás ért a játékvezetéssel kap-
csolatban – volt ebben sikertelenség, 
csalódottság és sokak bizalmának 
ösztönző hatása is. 2005 nyarát írtuk: 
kis túlzással az országos játékvezetői 
keret fele kikerült, nem volt nehéz 
benne lenni (az akkori vezetők talán 
nem is tudják, hogy azóta mennyi 
csodálatos élményt szerezhettem, ha 
akkor nem kerülök ki, talán most 
nem lenne miről mesélnem.) Ösz-
szesen hat és fél évig működhettem 
NB II-es és NB I/B-s játékvezetői 
keretben, ami nagy megtiszteltetés 
volt, ezért már a rossz hír utáni első 
sokk elmúlásával megfogalmazódott 
bennem: vissza szeretnék kerülni! 
Úgy éreztem, ha játékvezetőként 
ennyi idő alatt nem tudtam a hazai 
legmagasabb osztályba felkerülni, 
akkor „nem futok olyan szekér után, 
ami nem vesz fel”. Sokakkal ellentét-
ben mindig szerettem az asszisztensi 
munkát is, ezért hamar megszületett 
az elhatározás. Szerencsére töretlen 

bizalmáról és támogatásáról biztosí-
tott a családom, a barátaim, valamint 
a Pest megyei Labdarúgó Szövetség 
Játékvezető Bizottsága is, ami akkor 
és azóta is nagyon fontos nekem.

Közvetlen azután, hogy kikerül-
tem a nagypályás országos játékveze-
tői keretből, jött az újabb megtisztelő 
felkérés: kezdjek el működni futsal 
játékvezetőként! Őszintén megmon-
dom, elsőre NEM volt a válaszom. 
Viccesen szólva innentől minden 
felelősség Solymosi András baráto-
mat terheli, mert sokak bánatára ő 
győzött meg. Itt feltétlenül el kell 
mondani, hogy akkor történt az át-
szervezés, Vágner László vette át a 
futsal játékvezetők irányítását, új 
kollégákat szeretett volna bevonni a 
futsal keretbe, ami így már számom-
ra is inspiráló volt.

Utána minden olyan gyorsan tör-
tént. Egy évvel később az MLSZ JB 
elnöksége bizalmat szavazott nekem 
asszisztensként – teljesült az álmom 
–, visszakerültem az országos ke-
retbe. Eltelt egy pár hónap és olyan 
szerencsés szituációba kerültem, hogy 

2007-re jelöltek a futsal FIFA-keretbe. 
Nem volt zökkenőmentes, de némi 
adminisztratív nehézség után végül el-
fogadták a jelölésemet. Sajnos a 2008-
as jelölésemnél is jöttek a problémák, 
amit nem sikerült orvosolni, így kima-
radtam. Bántott a dolog, de mivel min-
den szinten töretlen bizalmat éreztem 
a vezetők, kollégák, barátok irányából, 
nem volt nehéz átvészelni azt az egy 
évet. Most pedig újra itt vagyok a lehe-
tőségek kapujában, már „csak” élnem 
kell vele. Március 19-től Párizsban Eb-
selejtező minitornán működhettem – 
hatalmas élmény volt. 

– Óriási köszönettel tartozom fe-
leségemnek, aki rendkívül toleráns 
a játékvezetésből adódó elfoglaltsá-
gaimmal kapcsolatban. Szerencsés 
vagyok a munkámat illetően is, mert 
viszonylag szabadon beoszthatom az 
időmet. E két tényező megléte sze-
rintem alapkövetelmény. Azt, hogy a 
nagypályás és futsal küldő urak néha 
kénytelenek egyeztetni, már csak 
a történeti hűség kedvéért említem 
meg. Ezúton is köszönöm nekik, hogy 
mindig kompromisszumra készek.

A kispályán is nagyot alkotnaA kispályán is nagyot alkotna

– Futsal játékvezetőként múlt év 
júliusában, Portugáliában vehettem 
részt egy hatcsapatos, szabadtéri, 
válogatott tornán, amelyet hagyo-
mányosan minden évben megren-
deznek a Portugál Labdarúgó Szö-
vetség támogatásával. Már második 
alkalommal jutottam ki erre a ren-
dezvényre, így a szervezőkkel és a 
játékvezető kollégák egy részével is 
ismerősként, barátként üdvözölhet-
tük egymást. Rendkívül jó hangu-

latú, szakmailag és emberi kapcso-
latok szempontjából is hasznos hét 
volt. Szerintem még azok számára 
is üde színfolt egy ilyen esemény, 
akik amúgy járatosak a „futsal 
family” világában. Aki csak a ma-
gyar, vagy a nagypályás nemzetkö-
zi viszonyokat ismeri, el sem tudja 

képzelni, milyen az, amikor a meccs 
utáni szállodai vacsoránál összefut 
játékos és játékvezető, és van lehe-
tőség barátságosan megbeszélni a 
történteket, legyen az egy szimpla 
oldalberúgás, esetleg büntetőrúgás, 
vagy kiállítás. Mindenki mosolyog 
és viccelődik. Egészen más világ...

Viccelődés a vacsoránálViccelődés a vacsoránál



Gaál Gyöngyi szerencsés 
mondhatja magát, ugyan-
is bekerült a 2011-es női 
labdarúgó-világbajnok-
ság játékvezetőinek bő 
keretébe. 

 – Márciusban Portu-
gáliában voltam a FIFA-
edzőtáborban és az 
Algarve kupán. Idén ez 
volt az egyetlen FIFA- tor-
na, de jövőre több rendez-
vény is lesz (továbbképzés, 
Algarve kupa, U17-es 
vb, U20-as vb és 
ifjúsági olimpia). 
A kiválasztott 
vb-keret fog eze-
ken a tornákon 
közreműködni, 
hogy fi gyelem-
mel tudjanak 
kísérni és további 
teszteknek tudja-
nak alávetni ben-

nünket. Por-
tugáliában 

f iz ika i , 
elméleti 

és videotesztet kellett teljesíte-
ni, pszichológus fi gyelt bennün-
ket, és a jövőben havonta jelen-
tést kell küldenünk a FIFA-nak 
a teljesített edzésekről és az 
itthon vezetett mérkőzések-

ről, valamint azok érté-
keléséről. Júniusban 
UEFA-edzőtáborban 
vesznek részt az elite 
és premier kategória 
játékvezetői (így én 

is), majd ezek után 
hirdetik ki az idei 

f innország i 
női Eb já-
tékvezetői 
keretét.

– Azt 
g o n d o -
lom, van 
még fel-

adat előt-
tem bőven, 
és hiába 
voltam már 
m i n d e n 
korosztály 
m i n d e n 

világverse-

nyén, azért a londoni olimpiára 
jó lenne játékvezetőként eljutni, 
hiszen ott még nem voltam. Il-
letve szeretnék továbbra is az 
UEFA elite kategóriájában ma-
radni, továbbfejlődni, és még 
férfi  NB I-es mérkőzést vezet-
ni. Talán 2011-ben lehetne egy 
magyar hármas a németországi 
női vb-n.

– Több, mint félszáz nemzet-
közi mérkőzés után szerencsére 
van miből választani, sorren-
det nem tudnék felállítani, de 
a 2005 évi angliai Eb nyitó-
mérkőzése, a 2007-es kínai vb 
bronzmeccse, valamint a 2008-
as UEFA-kupadöntő is közel áll 
a szívemhez. 

A férfi  mérkőzéseken gyor-
sabb a játék és több a szabály-
talanság, de az utóbbi időben 
a nemzetközi női csapatok 
hatalmas fejlődésen mentek ke-
resztül, egyre több profi  vagy 
félprofi  csapat működik világ-
szerte. Ezekre a mérkőzésekre 
pedig nagyon jó felkészülést 
biztosítanak az itthoni férfi  
mérkőzések. 
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A londoni olimpia is motiváljaA londoni olimpia is motiválja

Gaál Gyöngyi a portugáliai FIFA-
edzőtábor csoportképén is köz-
ponti pozícióban állhatott
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poénsarok

SSíp íp ésés Z Zászlóászló

Il fl agranti...

A külföldi mérkőzésről hazatérő 

játékvezető félreérth
etetlen helyzet-

ben találja feleségét, és könyvelőjét.

– Hát ezért fi zetem én magát?

Mire a nej a takaró alól:

– Csak a restanciádat pótoljuk 

papa...

Soha nem kísérte még 
ekkora érdeklődés az 
alapfokú játékvezetői tan-
folyamot Szabolcs-Szatmár-
Beregben. Ezúttal negyven-
négyen repülhettek ki a 
március elsejei záráskor, és 
túlnyomó részük már bonto-
gatja is szárnyait azóta. 

– Főként az írott sajtóból, illet-
ve a játékvezetői ismerőstől sze-
reztek tudomást a 
jelentkezők, akik 
között voltak a 
licenc miatt vizs-
gázó edzők (mint 
például Szatke 
Zoltán), a jelentős 
többség viszont 
egyértelműen kijelentette, hogy 
már a tavaszi szezonban szeretne 
bemutatkozni a pályán. A nagy 
létszám miatt szerencsésebbnek 
tartottuk, hogy most először 
két helyszínen, Nyíregyházán 
és Mátészalkán rendezzük meg a 
kurzust – említette Hajdó Attila, 
a megyei JB elnöke, az MLSZ JB 
elnökségi tagja. Húzóerő lehe-
tett Takács János szereplése is, 

aki októberben mutatkozhatott 
be az élvonalban. Előzőleg 2003-
ban éppen Hajdó Attila szemé-
lyében volt szabolcsi bíró az első 
osztályban.     

A megyei JB elnökségét 
Szlomoniczki István, dr. Jekő Jó-
zsef, Ficze István, dr. Bendik Ta-
más, Kiss Lajos és L. Tóth Lajos 
alkotja. Az országos keret tagjai: 
Takács János (NB I), Bendik Gá-
bor (NB II), L. Tóth Lajos (NB 
I-II, asszisztens), dr. Kulcsár Ju-
dit (FIFA-asszisztens). 

A tavaszi szezon előtt a 
megyebeli játékvezetők ismét 

megrendezték egymás közötti 
futballtornájukat. A gyulaházi 
sportcsarnokban a hét együt-
tes körmérkőzéses formában 
döntöttek a helyezésekről, ame-
lyet végül a Kisváda környéki 
sporikból verbuvált csapat nyert 
meg.   

Utána ötödik alkalommal ren-
dezte meg a Szabolcs-Szatmár-
Bereg MLSZ a Szövetség Kupát. 
Nyírbátorban a hatos mezőnyből 
az edzők és a játékvezetők ját-
szották a döntőt, ahol büntető-
rúgó-párbajt követően a 
bírók kerültek ki győz-
tesen. 

Magasra tették a lécet SzabolcsbanMagasra tették a lécet Szabolcsban
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A Heves megyei JB az 
egri Esterházy Károly Főis-
kolán rendezte meg frissítő 
kurzusát az aktív játékveze-
tők és ellenőrök részvételé-
vel. A rekortán futópályán 
teljesített fi zikai teszt után 
megküzdöttek a szellemi fel-
mérővel is. Nemcsak az aktív 
játékvezetők futottak ezen a 
napon, hanem az alapfokú já-
tékvezetői tanfolyam hallga-
tói is itt teljesítették a vizsga 
részeként előírt futástesztet. 

A délután folyamán a majda-
ni „síposok” is végig hallgat-
ták az előadásokat jövőbeni 
kollégáik társaságában.

Kóródi László, a JB elnöke 
értékelte a legutóbbi közös 
találkozó óta eltelt időszakot, 
így szóba került az országos 
Mátra Kupa 2008 (20 megye 
tornája) elnevezésű sikeres, 
gyöngyösi rendezvény, illet-
ve a februári játékvezetői bál 
is, végül a kurzus értékelésé-
re került sor.

A hevesiek jó házigazdák voltakA hevesiek jó házigazdák voltak
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Hajdó Attila
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