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A tavaszi országos játékveze-

tői nap vendége volt Fernando 

Tresaco-Garcia Spanyolország-

ból. Székely Ferenc közbenjá-

rására érkezett Budapestre, 

aki összegezte a rangos 

látogatást. 

 Miért éppen rá esett a vá-
lasztás? 

Székely Ferenc: – Fernando régi 
jó ismerőse a magyar játékvezetők-
nek, a koreai-japán világbajnokságon 
instruktorként volt jelen, ahol ideális 
kapcsolat alakult ki közöttünk. A 
cannesi UEFA-FIFA instruktori tan-
folyamon említette, hogy szívesen 
eljönne Magyarországra, megnézni, 
miként készülnek a top-játékvezető-
ink a szezon közben. Rögtön felhív-
tam a JB elnökét, Vágner Lászlót, és 
beszámoltam az eseményekről, majd 
ő jelezte, hogy az MLSZ meghívja 
egy előadásra, az elit játékvezetők 
továbbképzésére. 

Fernando a FIFA JB fejlesztési 
igazgatója, a játékvezetők oktatása, 
az oktatási anyagok összeállítása 
tartozik hozzá, és nem utolsósor-
ban az elit keret összerakásában 
van nagy szerepe. Fontos ember, 
meghatározó a véleménye, és jó a 
magyar játékvezetésnek is, ha be-
lelátnak abba a komoly munkába, 
ami az UEFA és a FIFA irányelvei 
alapján valósul meg. 

 Milyen újdonsággal szolgált 
a vizit alkalmával? 

Sz. F.: – Rövid, de velős előadása 
egy jelzés volt számunkra, hogy vál-
toznak az oktatási elvek, más irányba 
mozdul el az oktatás a megszokott-
hoz képest. Rengeteg oktatási anya-
got hozott, melyet az elkövetkező 
továbbképzésekre feldolgoztunk, és 
örömmel jelenthetem, használtunk 
is a Talent-továbbképzésen. Nagyon 
fontos, hogy mi is felzárkózzunk 
az európai elithez, amire valójában 
minden esélyünk adott. Tovább kell 
haladnunk az elkezdett úton, az 
eredmények nemzetközi szinten is 

Tisztelt Sportbarátok!
Amikor egy fi atal játékvezető elkezdi a pályafutását, termé-

szetesen a legnagyobb álma, hogy Bajnokok Ligája-mér-
kőzést vezessen, vagy a világ legnagyobb sportrendezvé-

nyére, a labdarúgó világbajnokságra kijusson. Tudjuk jól, hogy ez 
az álom csak nagyon kevés sportembernek adatik meg.

Mi, az utánpótlásért dolgozó felelős vezetők azon munkálko-
dunk, hogy mindenkiből szakmailag és emberileg is a maximumot 
hozzuk ki.  

Az elmúlt pár év-
ben sok játékvezető 
körül megfordult a 
világ. Voltak, akik 
alig két év alatt ke-
rültek az NB III-ból 
az élvonalba. Külön 
öröm számunkra, 
hogy legtöbbjük 
megállta a helyét. 

A kontinens 
legfi atalabb FIFA-
kerete is sorra kap 
bizonyítási lehető-
séget. A nemzetközi 
szövetségek bizalma 
hazánk játékvezetése 
iránt egyre erősebb, 

amit mutat az a sok jelölés, mely világversenyre szól.
Ugyanakkor ne feledjük el: a siker csak kiváló emberi tulajdon-

ságokkal, sok lemondással, áldozatvállalással érhető el.
Ma már nyugodtan kijelenthetjük, vannak példák a jelenlegi 

FIFA- és NB I-es keretben is, akiket érdemes követni. 
A rendszeres Talent-összejövetelekkel, a számtalan ellenőrzés-

sel, a mentori rendszer hatékony működtetésével az MLSZ JB is 
igyekszik segíteni a most még alacsonyabb osztályban működő 
fi atal tehetségek álmainak elérését.

Vállaljátok a megmérettetést, higgyétek el: érdemes!...
Hartmann Lajos 

Talent-manager
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Vaskos a talentesek dokumentációjának 
dossziéja

EElőszólőszó

A svédországi U-21-es Európa-bajnokság an-
gol–német döntőjében Ring György volt a hol-
land Bjorn Kuipers egyik asszisztense a belga 
Joel De Bruyn társaságában. Ring György – 

aki egyébként három éve még BLSZ-es 
és NB III-as mérkőzéseken műkö-

dött – a kontinensviadalon részt 
vett játékvezetők és asszisztensek mindegyiké-
nél legalább öt évvel fi atalabb.

Ring György: Eb-döntő!Ring György: Eb-döntő!
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SSíp íp ésés Z Zászlóászló

Budapestre látogatott a Budapestre látogatott a 
FIFA JB fejlesztési igazgatójaFIFA JB fejlesztési igazgatója
érezhetőek, nagyon sok jó vé-
lemény hangzott el az új FIFA-
keret tagjairól, akik már az új 
oktatási rendszerrel próbálnak 
kacérkodni.

 Hogy értékelt a fejleszté-
si igazgató: hol a helyünk a 
világ játékvezetői között? 

Sz. F.: – Elégedettségének 
komoly hangot adott, kiemelte 
a jelenlegi elnök és munkatársai 
komolyságát, a gyors reagálá-
sokat a felvetett problémákra, 
valamint a sok erőfeszítést, me-
lyet társadalmi munkában vé-
geznek. Elbert Gábor, az MLSZ 
főtitkára megerősítésére elcso-

dálkozva állapította meg, hogy 
ez számára hihetetlen és egy-
ben elfogadhatatlan. Sok jót lát 
a fi atal FIFA-játékvezetőkben, 
keményen kell foglalkozni ve-
lük, hogy elérjék céljaikat. Em-
lítette a sok jó küldést, melyet 
rég nem láthatott a labdarúgó 
szövetség, és kiemelte, hogy ez 
még gyarapodhat, de a döntés a 
mi kezünkben van. Elégedetten 
nyugtázta a játékvezetők fi zikai 
felkészültségét, és javasolta a 
FIFA-DVD használatát a tesz-
tekre, ami nagyon megkönnyíti 
a játékvezetők és a stáb munká-
ját. Úgy távozott, mint a FIFA 
egyik biztos bázishelyéről, ahol 

sok fi atal tehetség bontogatja a 
szárnyait. 

 Mennyire volt proto-
kolláris és mennyire inkább 
szakmai jellegű a látogatás? 

Sz. F.: – A vizit egyértelmű-
en szakmai jellegű volt, min-
denről jelentést írt, mindenkit 
pozitívan értékelt, sőt, külön 
körbejárta az akkor még készü-
lő Telki edzőközpontot, mely-
lyel nagyon elégedett volt. Azt 
mondta: rengeteg vendéget fo-
gunk itt fogadni, mert sok 
továbbképzésnek lesz 
méltó helyszíne ez a 
profi  sportközpont. 

Fernando Tresaco-Garcia Vágner László, Székely Ferenc és a FIFA-játékvezetők társaságában 
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„Rengeteg oktatási anyagot hozott, melyet az elkövetkező 

továbbképzésekre feldolgoztunk”
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Kevesebb, mint egy év múlva 
újra a labdarúgó-világbaj-
nokság tartja majd lázban 
a szurkolókat, és ennek meg-
felelően gőzerővel folynak az 
előkészületek. 

A világbajnokságon biztos részt-
vevőnek számító játékvezetői csapat 
kialakítása már 2007-ben elkezdő-
dött, amikor a FIFA egy bő keretet 
alkotott. A kezdetben kiválasztott 54 
játékvezetőnek egy hároméves prog-
ram keretében kell bebizonyítania 
rátermettségét, miközben a kandi-
dálók számát az elért eredmények 
alapján folyamatosan szűkítik. 

A továbbképzések alkalmával 
a jelölteknek 12 körös fi zikai tesz-
tet, angol nyelvű szabálytesztet, 
videótesztet, pszichológiai felmérést 
és angol nyelvi vizsgát kell tenniük, 
de természetesen a programban 
résztvevők a FIFA által szervezett 
tornákon a pályán is bizonyíthatják 
alkalmasságukat.

A világ minden tájáról

A világbajnokságra esélyes kollé-
gák legutóbbi, négynapos 

kurzusát júniusban rendezték meg 
a Konföderációs Kupa előtt Dél-
Afrikában. Hazánkat Kassai Viktor 
képviselte, aki az európai játékveze-
tők 13 főt számláló kontingensében 
utazhatott Pretoriába.

A továbbképzésen a 37 jelenleg 
is esélyes játékvezető vett részt, 
akik közül az UEFA-t tizenhárman 
képviselték, Dél-Amerikából heten 
érkeztek, Észak/Közép-Amerikából, 
Afrikából és Ázsiából öt-öt kolléga 
kapott meghívót, míg Óceániából 
két játékvezető kelt útra. A világ 
minden tájáról érkező sípmesterek-
nek először az időeltolódással kellett 
megküzdeniük, ebből a szempont-
ból a földrészünket képviselő kol-
légák szerencséseknek mondhatták 
magukat, hiszen a körülbelül tízórás 
repülőút végén nem kellett az óráju-
kat átállítani, amely nagyban meg-
könnyítette az akklimatizálódást.

Szokatlan körülmények

A továbbképzés során a FIFA Já-
tékvezetői Bizottsága támogatásáról 
biztosította a programban résztvevő 
játékvezetőket, azonban a vezetők 
kihangsúlyozták, hogy csak az álta-
luk meghatározott úton, egy csapat-
ként lehet elérni a jövő évi tornát.

A rendezvény alatt a résztvevők 
gyakorlati foglalkozásokon vettek 
részt, ahol egy helyi ifjúsági csapat 
tagjai mérkőzésszerű jeleneteket 
produkáltak a játéktéren, a játékve-
zetőknek – akárcsak a mérkőzések 
alatt – megfelelő döntéseket kellett 
hozniuk. A jeleneteket rögzítették, 
és a foglalkozás után a jó és a hibás 
döntéseket egyaránt kielemezték. A 
pszichológiai előadásokon számos 

olyan téma ke-
rült napirend-
re, amelyek 
a mérkőzésre 
való felkészü-
lést, illetve a 
m é rk ő z é s e n 
történtek fel-
dolgozását segíthetik. 

Természetesen volt fi zikai felmé-
rés is, ami a szokásos 6x40 méteres 
sprintfutásból, valamint a 12 körös 
energia-visszanyeréses futásból állt. 
A teszt teljesítését nehezítette, hogy 
Pretoria 1200 méterrel a tengerszint 
felett található, ezért a levegő sokkal 
szárazabb és kevesebb oxigént tartal-
maz, mint az általában megszokott. 
A tesztelésen néhány sérülésen kívül 
mindenki kiváló fi zikai felkészült-
ségről tett tanúbizonyságot, bár a 
szokatlan körülmények mindenkinek 
kissé nehezebb feladatot jelentettek.

A kurzuson a résztvevők ki-
töltöttek egy 25 kérdéses, angol 
nyelvű szabálytesztet, illetve egy 
25 jelenetből álló videótesztet is, 
amelyek az elméleti tudás leméré-
séhez nyújtottak segítséget a FIFA 
instruktorainak.

A továbbképzés zárásakor minden 
érdekeltet arról tájékoztattak, hogy a 
idén egy FIFA-torna során (U17, U20, 
Klubvilágbajnokság) mindannyian 
szerepet kapnak majd. A világbaj-
nokságra előreláthatólag 24 triót 
jelölnek ki, amelyek közül 9-10 képvi-
selheti majd Európát. Az őszi szezon 
során kupameccseken és selejtező-
mérkőzéseken bizonyíthatnak majd a 
kandidálók. A FIFA 2010 elején már a 
végleges világbajnoki keretet hirdeti 
majd ki, amelyben remélhetőleg he-
lyet kap majd egy magyar trió is.

Egy lépéssel közelebb Dél-AfrikáhozEgy lépéssel közelebb Dél-Afrikához
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A FIFA európai jelöltjeiA FIFA európai jelöltjei

Anglia  Howard Webb

Ausztria  Thomas Einwaller

Belgium  Frank de Bleeckere

Franciaország  Stéphane Lannoy

Horvátország  Ivan Bebek

Magyarország  Kassai Viktor

Németország  Wolfgang Stark

Norvégia  Tom Henning Övrebo

Olaszország  Roberto Rosetti

Portugália  Olégario Benquerenca

Spanyolország  Alberto Undiano Mallenco

Svájc  Massimo Busacca

Svédország  Martin Hansson

heheheheh tiktiktikikikkkikktikkkkkkkk..
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SSíp íp ésés Z Zászlóászló
Megtiszteltetésként 
ért minket, hogy Sza-
úd-Arábiában tevékeny 
részesei lehettünk 
egy SAUDI KING CUP 
mérkőzésnek: az Al-
Hilal–Al-Nasr párharc 
visszavágóját vezettük 
Kassai Viktorral és 

Kispál Róberttel. Az 

1–1-re végződött első 

mérkőzést is magyar 

játékvezetői hármas 

dirigálta Szabó Zsolt, 

Szpisják Zsolt és Ring 

György személyében. 

Olajozottan működött a ven-
déglátók gépezete

Tudtuk, hogy nem vár könnyű 
feladat ránk. A találkozó előtti na-
pon az esti órákban érkeztünk a 
fővárosba, Rijádba. Leszállásunkat 
követően a repülőtéri szigorú ellen-
őrzéseken mentünk keresztül (reti-
na- és ujjlenyomat-vizsgálat), majd 
egyből a hotelba vittek, ahol vacsora 
után a hosszú utazást siettünk kipi-
henni. A hotelba érkezéskor világos-
sá vált számunkra, hogy a helyiek 
mennyire szeretik a labdarúgást, a 
biztonsági személyzet tagjai is rög-
tön a tudtunkra adták, kinek szur-
kolnak. A mérkőzés napján délelőtt 
rövid városnézésen vettünk részt, 
ahol a helyi szövetségből mellénk 
rendelt kísérő jóvoltából megtekint-
hettük Rijád egyik nevezetességét, 
mely egy magas toronyban testesül 
meg. Csodálatos élmény volt a ma-
gasságból a város látképe és a meg-
annyi zsúfolt út látványa. A rövid 
kis városnézés után visszamentünk 
a hotelba, az ebéd elfogyasztását kö-
vetően pihentünk mindaddig, amíg 
el nem indultunk a mérkőzésre. A 
szövetségtől kirendelt hivatalos sze-
mély elmondta nekünk az elváráso-
kat és instrukciókat. 

Fanatikus szurkolók

A szaúdiak labdarúgás iránti 
szeretete és rajongása, a szurkolók 
fanatizmusa a mérkőzésre menet 
még nyilvánvalóbbá vált, hiszen a 
stadionhoz közeledve zászlókkal 
és sálakkal díszített autókkal és 
emberekkel találkoztunk. Káosz 
nem volt, ugyanis több száz rend-
őr és katona biztosította a rendet. 

A stadionba érve azzal szembesül-
tünk, hogy a mérkőzés előtt két 
órával már több ezer ember van a 
lelátón és hangos énekléssel töltöt-
ték az időt. A lelátó egyik fele kék, 
a másik fele pedig sárgába öltözött 
szurkolókkal volt tele. A stadion az 
összes kiszolgáló helyiségével min-
den igényt kielégített, megfelelt a 
magasan támasztott előírásoknak. 
A meccs kezdetére közel 45 000 em-
ber volt a lelátókon, és varázslatos 
hangulatot teremtettek az ékszer-
dobozhoz hasonlítható stadionban. 

Gól nélküli eredmény

Szerencsénkre nem volt nehéz 
kategóriába sorolható a mérkőzés. 
A várakozásnak megfelelően mind-
két csapat inkább a biztonságra 

törekedett, és inkább azzal voltak 
elfoglalva hogy kiszolgálják a szép-
számú nézősereget. Belülről kicsit 
érezhető volt a feszültség, de Viktor 
végig tiszteletet kiérdemelve, kézben 
tartva vezette le a mérkőzést, ahogy 
az méltó egy TOP-bíróhoz. Érzésem 
szerint  jól segítettük a munkáját 
Robival, ahogyan az elvárható a 
nemzetközi asszisztensektől. A gól 
nélküli eredménnyel záró mérkőzés 
után (aminek a vendégek örülhettek) 
a magyar játékvezetői csapatunk 
alig győzte fogadni az elismerő sza-
vakat és a gratulációkat, az együt-
tesek, a helyi szövetség képviselői 
és a média nagyon elégedett volt 
a teljesítményünkkel. Sokat nem 
időzhettünk el, indulnunk kellett a 
repülőtérre. Jellemző a szurkolók 
számára, hogy csak rendőri segít-
séggel tudtunk időben a repülőtérre 
érkezni a megannyi autó miatt. A 
kiváló hangulat és nagyszerű érzés 
még a repülőtéren sem ért véget, a 
személyzet tagjai baráti mosollyal 
és köszöntéssel fejezték ki elisme-
résüket. Hazaérkezésünk után jó 
felidézni, hogy ismét öregbítettük 
a magyar játékvezetés hírne-
vét távol az országunktól.

Erős Gábor 
FIFA-asszisztens
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Ez az írás egy sorozat 
második – mindenkit előre 
megnyugtatok, hogy egyben 
befejező – része. Az első 
részben arról írtam, hogy ösz-
szehasonlíthatatlanul köny-
nyebb lehet külföldön, példá-
ul Németországban ellátni az 
instruktori feladatokat, mert 
ott a média nem dolgozik a 
szabályok oktatása ellen. 

Összehasonlításként megemlí-
tettem egy ott közvetített, a csa-
patok számára nagy jelentőséggel 
bíró UEFA Kupa-mérkőzést, ahol 
sok éles helyzetben kellett a játék-
vezetőnek döntenie. Mindezek elle-
nére az egész meccs alatt mindössze 
kétszer (!) mondtak véleményt a já-
tékvezető ítéletéről. Akkor is csak 
megerősítették, hogy jó döntést 
hozott.

Tévhitet terjesztenek

Ezzel szemben nálunk a riporte-
rek és szakkommentátorok szinte 
legfőbb feladatuknak tartják, hogy 
a játékvezető ítéleteit véleményez-
zék. Volt olyan mérkőzés, amikor 
még ezen is túlléptek, és a játékve-
zetői csapat valamelyik tagját indu-
latból minősítették.

Ez ott jelent problémát, hogy 
nem ismerik a labdarúgás játék-
szabályait, a nemzetközileg kiadott 
iránymutatásokat, hanem saját 
elgondolásuk szerint mondanak 
véleményt. Amikor egy téves íté-
letet megvédenek, ugyanannyira 
káros, mint amikor egy helyes 
döntést nem fogadnak el. Nem le-
het melléjük ültetni egy szabályt 
ismerő, kisegítő embert, aki lép-

ten-nyomon korrigálja őket. Így 
a nézők elhiszik, hogy ezek 

a szabályok, mert kinek 
jut eszébe, hogy a tele-
vízióban riporterként 

vagy szakkommentátorként sze-
replő személy nincs kellő ismerettel 
felvértezve.

Ennek a hatása az alacsonyabb 
osztályú mérkőzéseken üt vissza, 
ahol a nézők azt várják, hogy a já-
tékvezető a televízióban terjesztett 
szabályok szerint vezesse a mérkő-
zést. Ha mégis a rendes szabályokat 
alkalmazza, akkor a tévhitet nagy-
üzemileg terjesztők miatt a játék-
vezetők testi épsége is veszélybe 
kerülhet. Az alapfokú tanfolyam 
vizsgakérdései közül is hoztam fel 
példát, ahol a hibás válasz vissza-
vezethető a televízióban tévesen 
elhangzottakra.

Tegyük tisztába!

Az első részben nemzetközi 
mérkőzések magyar közvetítései 
közül gyűjtöttem. Most a magyar 
bajnokikon tapasztalt helytelen ma-
gyarázatok közül sorolok fel any-
nyit, amennyi a számomra nyújtott 
helyen elfér.

Az Újpest-Győr mérkőzésről két 
jelenetet emelek ki. A kommentátor 
arról beszél az első jelenetnél, hogy 
nem lehet büntetőrúgást ítélni, 
mert „nem hátulról, nem szándé-

kosan lökték fel, csak kicsit elso-
dorták, de inkább oldalról”, mintha 
a szándékosság és az irány - hogy 
hátulról vagy oldalról - lenne az 
ilyen szabálysértés megítélésének a 
kritériuma.

Ugyanennek a mérkőzésnek egy 
másik jeleneténél egy nyilvánvaló 
gólhelyzetben történt nem szán-
dékos szabálysértésről azt mondja 
a kommentátor, hogy „aki a sza-
bálykönyvből vezeti a meccset, az 
kiállít, aki volt már futballpályán, 
az nem biztos”. Ezzel sugallva va-
lami szabályok felett álló ítélkezés 
lehetőségét. Ha a kis falusi mérkő-
zésen a játékvezető egy nyilvánvaló 
gólhelyzet szabálytalan megakadá-
lyozásáért kiállít, akkor azért zúdul 
rá a népharag, hogy a szabálykönyv 
szerint vezet, és látszik, hogy nem 
volt még futballpályán.

Szinte minden mérkőzésen el-
hangzik a kommentár során, hogy 
„kapustámadás történt”. Ezzel azt 
sugallják, hogy a kapusnak van va-
lami védelme a kapuelőtéren belül. 
Valóban volt, de közel 15 év óta 
már nincs ilyen a szabálykönyvben. 
Most már egyformán kell megítél-
ni az ütközést a kapussal, mint 
más játékossal, és nincs különbség 

Miért nehéz feladat instruktornak Miért nehéz feladat instruktornak 
lenni Magyarországon? lenni Magyarországon? (II. rész)(II. rész)

Fábián Mihály munkáját nagyban segíti a kommunikációs készülék 
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a kapus esetében az ütközéseknél 
a kapuelőtéren belül és kívül. Ezt 
a televíziós szakértők nem veszik 
fi gyelembe, és terjesztik ezt a téves 
nézetet a nézők felé. Azonban so-
hasem ejtettek még szót a szabály-
könyvnek arról a részéről, ahol azt 
írja, hogy „Szabálysértés a kapus 
mozgását korlátozni sportszerűtlen 
feltartóztatással, például a szöglet-
rúgás elvégzésekor.” Amikor ezt a 
szabálysértést látják, nem ismerik 
fel, és valami ügyes taktikai húzás-
nak nevezik.

Lesek, nem lesek

Azt is sokszor hallani a televíziós 
szakértőktől, hogy egy nyilvánvaló 
gólhelyzetben elkövetett szabálysér-
téseknél azt vizsgálják, hogy „utolsó 
emberként követte-e el”. Ez is sok 
félreértést okoz a szabályok terjesz-
tése terén.

A Vasas–Honvéd mérkőzésen az 
asszisztens egy kis lesnél jól jelzett. 
A leskamerás felvétel megtekintése-
kor a bemondó és a szakkommen-
tátor együtt megállapítják, hogy 
nem volt les. A képen egyértelműen 
látszik, hogy a támadó és a lesen 
álló védő egymás mellett áll, de a 
támadónak a lába előre van nyújtva 
a kapu felé. Erről ketten együttesen 
megállapítják, hogy „egyvonal”, 
azaz nem les. Azt is kifogásolják, 
hogy az asszisztens nem az elrú-
gás pillanatában emelte a zászlóját, 
hanem akkor, amikor aktívvá vált. 
Egy abszolút jókor meghozott és 
helyes döntést kifogásoltak.

Ha már a les megítéléséről esett 
szó, akkor azt is sokszor tévesen 
halljuk, hogy már attól büntetni kell 
a lesen állót, ha rámozdult a labdára. 
Ami természetesen nem felel meg a 
szabályoknak. De ez sajnos, olyan 
jól terjed, hogy az alapfokú tanfo-
lyam szóbeli vizsgáján, amikor az 
aktív les eseteiről kérdezik a vizsgá-
zót, akkor magabiztosan válaszolja: 
akkor is lest kell ítélni, ha a lesen 
álló játékos rámozdul a labdára.

Még egy lessel kapcsolatos té-
ves nézet terjesztését hallottam a 
Haladás-Újpest mérkőzésen, amikor 
a riporter a lesen, a kapus előtt álló 
támadónál azt vizsgálja, hogy bele-
ért-e a labdába, mintha az lenne az 
aktivitás és büntethetőség feltétele.

A Győr–Kecskemét bajnokin 
a sokszoros válogatott szakértő 
annyira nem ismeri a szabályokat, 
hogy egy szerelésnél, amikor a 
labdát elrúgó játékos a lábat is elso-
dorja, akkor szerinte nem történt 
szabálytalanság. Azt a téves néze-
tet terjeszti, ha a szerelésnél előbb 
éri el a labdát, utána már az sem 
gond, hogyha lesodorja az ellenfe-
lét a lábáról.

Ellenszélben

A szereptévesztés csúcsának 
tartom, hogy az MTK–Diósgyőr 
mérkőzésen a szakkommentátor 
hosszasan kifejti: rosszak a szabá-
lyok, és azok a jó játékvezetők, akik 
azokon túllépnek, és nem a szabály-
könyv szerint vezetik a mérkőzést. 
Neki nem a szabályok „jóságán” 
kellene fi lozofálnia, hanem a mér-
kőzésen történteket kommentálni. 
Hasonló szereptévesztésben volt 
az Újpest–Honvéd mérkőzés ripor-
tere, aki az IFAB (az International 
F. A. Board a labdarúgás szabályal-
kotó testülete) szerepét vette át, és 
elmondta, hogy mely szabályokkal 
nem ért egyet. Nekik a mérkőzés 
eseményeinek közvetítése a felada-
tuk, és nem az, hogy minősítsék a 
szabályokat.

A Kaposvár–Újpest mérkőzésen 
a szakkommentátor mondta: „A 

játékos felvesz egy 
pozíciót, hogy a ka-
pus ne tudjon a labda 
felé menni, de nem 
akadályozza őt.” Ez 
önmagában is ellent-
mondásos, ezért aztán 
értelmetlen mondat. 
Másrészt nagyfokú 
tudatlanságot árul el 
megint. Azt az üze-
netet közvetíti a né-
zők felé, hogy ez egy 
szabályos cselekedet, 
azonban a szabály-
könyvben ez egyértel-
műen tiltva van. Más-
részt a visszajátszás 
azt is mutatta, hogy 
a kapust két oldalról 
is lökték, de a tények 
ismét nem zavarták a 
szakembert.

Ugyanezen a mér-
kőzésen hangzott el 

az a tudatlanság, hogy jó, hogy nem 
ítélt büntetőrúgást a játékvezető, 
amikor két kézzel ellökték a táma-
dót a büntetőterületen belül, mert 
az ellökött támadónak nem volt esé-
lye a labda megjátszására. Itt eléggé 
ide nem illő a labda megjátszható 
közelségét emlegetni. A szabályta-
lanság megítélésénél ennek semmi 
szerepe nincs, mert ez csak a fe-
gyelmezésnél lényeges szempont.

Az Újpest–Fehérvár találkozón 
a riporter arról beszélt: a játékos 
azt reklamálta, hogy azért volt 
szabályos a lökése, mert vállal az 
ellenfél vállát lökte. Mindezt úgy 
mondta, mintha a lökésnek e for-
mája szabályos lenne. Ehhez vala-
mi hasonló volt bő 10 évvel ezelőtt, 
de ilyen „szabályos” lökés már ré-
gen nincs.

Még hosszasan tudnám a példá-
kat sorolni, de gondolom, ezekkel 
is érzékeltettem, hogy a regionális 
instruktorokkal összefogva nagy 
„ellenszélben” dolgozunk, mert a 
hozzá nem értő riporterek és szak-
kommentátorok nagyban megnehe-
zítik a dolgunkat.

Ring János 
nemzeti 
instruktor
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Szabó Sándor (június 25-én vehette át az évad 
legjobb játékvezetőjének járó Hertzka Pál-dí-
jat)  árgus szemekkel fi gyeli a különös táncot 
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A tavaszi szezonban 
teljesült Solymosi Péter 
álma: a rutinos játékvezető 
Szombathelyen pályafutása 
100. élvonalbeli mérkőzését 
teljesítette.

– A játékvezetői vizsgát 1995-
ben tettem le, de csak a következő 
év nyarán kezdtem el működni. 
Nagyon megfogott az a légkör, ami 
fogadott, pedig játékosként több-
ször is kiállítottak, de nem a dur-
vaságok miatt. Sokat nem vacillál-
tam, egy pillanat alatt eldöntöttem 
belekezdek:

Felejthetetlen élmények

Az első idényemben 10 ifi mér-
kőzést vezettem és 2 felnőtt mecs-
csen bemutatkozhattam a megyei 
első osztályban is. Ezt követően 
felgyorsultak az események: NB 
III, utánpótlás-kerettagság (két 
félévig), utána pedig az orszá-
gos keretben találtam magam. 
Szerepeltem az NB II-ben, az 
NB I B-ben, és végül az NB I-ben 
játékvezetőként, és néhány első 
osztályú mérkőzésen asszisztens 
is voltam.

Az NB I-es mérkőzéseim szá-
ma az utóbbi 4 évben ugrott meg 
hirtelen. Számos érdekes és fontos 
találkozóra juthattam el, rengeteg 
felejthetetlen baráttal és élménnyel 

gazdagodtam!
A fordulópont ak-
kor volt, amikor egy 

pénteken levezetett Diósgyőr–Ka-
posvár tévésmeccs után szombaton 
egy baráti társasággal kerti partin 
pihentem ki a fáradalmakat. Meg-
csörrent a telefonom, Huták An-
tal érdeklődött a hogylétem felől. 
Azt hittem, valami hiba történt 
pénteken, de megnyugtatott, hogy 
nem, sőt, azonnal indulnom kelle-
ne Debrecenbe, mert én vezetem 
másnap 11-kor a Debrecen-Ferenc-
város rangadót! Gondolkodás nél-
kül útnak indultam életem egyik 
legrangosabb meccsére. Szerencsé-
re jól sikerült, ettől kezdve jöttek a 
meccsek. Többnyire jól. Vagy csak 
inkább ezekre emlékszem...?

Veszprémi kollégákkal 

Az idei tavaszon már 90 mérkő-
zés felett jártam, ekkor tudatosult 
bennem: elérhetem a 100-at.

Hatalmas élmény volt a 100. NB 
I-es bajnoki: Haladás–Fehérvár, 
ekkor döntött csúcsot Kuttor 
Attila. Veszprém megyei kollégá-
immal, Takács Gabival, Lémon 
Oszival és Szilasi Szabival működ-
tünk együtt. A mérkőzés előtt és 
után többen köszöntöttek, ami na-
gyon jól esett, minden dícséretnél 
többet jelentett.

Az utóbbi években számos nem-
zetközi mérkőzésre eljuthattam, 
többnyire tartalék játékvezető-
ként, de két mérkőzést vezethet-
tem is (Alpok-Adria kupa: Szlová-
kia–Szlovénia, barátságos U 21-es 
mérkőzés: Horvátország–Bosznia-
Hercegovina – ez volt Bilic búcsú-
meccse, utána a felnőtt válogatott 
szövetségi kapitánya lett).

Megyénkben a veszprémi cso-
port oktatásáért és edzéseiért fele-
lek, a fontosabb dolgokban kikérik 
a véleményemet megyei szinten 
is. Úgy érzem, büszkék rám, és én 
szeretnék ennek tudatában még 
több sikert és elismerést szerezni 
Veszprém megyének. 

Solymosi Péter 
NB I-es játékvezető

Solymosi Péter „századosi” ranggalSolymosi Péter „századosi” ranggal

A fehérváriak szombathelyi vendég-
játékán jubilált

Szarka Zoltán otthonosan mozog-

va fotózott a Haladás öltözőjében 

8
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Egy száz éves játékvezetőt 
meginterjúvolnak: – Tehát Ön városunk leg-

idősebb lakója?– Nem – súgja az ünnepelt –, 
a feleségem hat héttel idősebb, 
csak nem akarja bevallani...(Zvolenszky László gyűjteményéből)
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– Miért nem nősültél meg 

még? – kérdi idősödő kollégáját 

a játékvezető.

– Mert az ideális nőt kere-

sem!
– És nem találtad még meg?

– De. Megtaláltam, csakhogy 

ő meg az ideális férfi t k
eresi.

(Zvolenszky László gyűjteményéből)

Taktikai tanácsok Telkiben, avagy a kapitánynak mindig igaza van
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A fi zikai felmérők karakteres 
kulcsfi gurája, az edzéster-
vek akkurátus kidolgozója, 
a játékvezetői válogatott 
keménykezű kapitánya. A 
fi atalok Mesternek szólítják, 
a hozzá közel állók Staminak 
becézik, a tiszteletadásra 
viszont mindannyian egysé-
gesen odafi gyelnek. 

Stamler Péter „előéletét” egy-
re kevesebben ismerik az országos 
keret jelenlegi tagjai közül. A mai 
gyakorlathoz képest különleges, 
megismételhetetlen karriert futott 
be játékvezetőként.

Későn ért révbe

– Harmincnyolc éves koromig 
futballoztam: a Magyar Kábel csa-
patában kezdtem, aztán eljutottam 
a Vasasig, ahol a tizennyolcas keret 
tagjaként kispados lehettem. Amikor 
játékvezető lettem, meglehetősen kis 
kifutási lehetőségem nyílt, de azzal 
aztán maximálisan éltem – emléke-
zett vissza az NB I-es ellenőr. – Ha-
mar utánpótlásnak jelöltek, negyven 
esztendősen pedig bejutottam az or-
szágos keretbe. Két évvel később a 
Siófok–Pécs meccsen mutatkoztam 
be az első osztályban. A hat bajnoki 
évad alatt hatvanhárom találkozót 
vezettem a legmagasabb osztályban, 
az NB II-ben pedig negyvenkilencet. 
Emlékezetes a búcsúmeccsem, 1995 
decemberében a tévé is közvetítette 
a Ferencváros–Honvéd összecsa-
pást. Tizenegyszer volt külföldi 
küldésem, abból az azerbajdzsáni az 
egyedüli keleti út, a legnívósabbnak 
az Olympique Marseille–Sion KEK-
mérkőzést tartom. 

Azzal a lendülettel, ahogy be-
fejezte játékvezetői pályafutását, 
a következő esztendőben már az 
országos ellenőri keretben találta 
magát.

– A Népstadion területén voltak 
az edzések, amit Hévízi Ottó koor-
dinált, én segítettem a munkáját. 
Huták Antal vezetése alatt engem 
kértek fel a tréningek irányítására. 
Nem állt tőlem messze a feladat, a 
TF-en középfokúi edzői képesítést 
szereztem. Idestova tizenhárom éve 
vagyok a játékvezetők edzője, sok 

hatás ért ezalatt. Ilyen volt az átál-
lás a Cooper-tesztről a mostanira. 
A 12 perces futás alapállóképességi 
teszt, a jelenlegi pedig a gyorsasági 
állóképességen alapul, vagyis ráépül 
az előzőre. Ez sokkal életszagúbb az 
előzőnél, de még mindig nem az iga-
zi, tovább fokozható a terhelés. 

Megszállja az ihlet  

– Amikor készítem az edzéster-
veket, akkor olyan vagyok, mint 
egy költő vagy egy író. Jön egy ih-
let, azt gyorsan leírom, majd később 
beépítem. Nem pikk-pakk készül el 
egy tervezet, alaposan átnézem, és 
persze, az sem mindegy, hogy ala-
pozó, szezonális vagy átmeneti jel-
legű a program kialakítása. Sosem 
a tavalyit írom át, nem szeretem a 
monotóniát. Jó az az emberanyag, 
amelyik rendszeresen edzésre jár, 
csak az a bajuk, hogy sokat beszél-
getnek. Mondtam is nekik, hogy 
elég majd a büfében trécselni, de 
tudom, az drága. Amikor dolgozni 
kell, szigorú vagyok, olykor azért 
oldom a feszültséget, én csinálom a 
lezserséget. A Polar-óra remek talál-
mány. Nem javaslom ráhelyezni egy 
kutyára, mert 200 felett van a pul-
zusa, így könnyen le lehet bukni. A 
normális terhelésnél 160-180 között 

kell lennie a kijelzőnek. A bajnokság 
után három hét szünetet írtam elő, 
ezt maximálisan ki kell használni, 
nincs házi feladat. Amit tavasszal 
dolgoztunk, nem vész el, remélem, 
visszaköszön a közös 
munkánk eredménye a 
nyári edzőtáborban. 

Akkor a legkomolyabb, Akkor a legkomolyabb, 
ha fütyül az egészreha fütyül az egészre
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Születési idő, hely: 1951. 05. 
19., Hejőszalonta.
Játékvezetői vizsga ideje: 
1970. 04. 26., vasárnap, 10:00, 
Mezőcsát

Levezetett NB I-es 
mérkőzések száma: 98 
(„Akkoriban napról 

napra változott a JB 
vezetése, és nyilván 
a zűrzavaros időben 
kisebb gondjuk is 
nagyobb volt annál, 

hogy az én esetleges jubileumommal 
is foglalkozzanak. Az akkori küldő, 
Szabó Béla ugyan tudta, hogy mennyi 
kell százhoz, de nem tartotta ezt any-
nyira fontosnak”.) 

Rangosabb párosítások (emléke-
zetesebb mérkőzések): MTK–Bp. 
Honvéd, Tatabánya–ZTE kiesési 
rangadók, a vendégek vereséget 
szenvedtek, és kiestek az NB I-ből. 
Szerencsére sikerült „visszhang” nél-
kül levezetni a mérkőzéseket. Emlé-
kezetes egy szerdai napon lejátszott 
Újpest–Fradi mérkőzés, ahol partjel-

zőként – mai szóhasználattal asszisz-
tensként – vettem részt. A szünetben 
a két szurkolótábor összeverekedett, 
így a tv nemcsak a meccset, hanem 
ezt az „összecsapást” is közvetítette. 
Mire kimentünk a második félidőre, 
már abbamaradt az ütközet. Másnap 
a környezetemben mindenki azt kér-
dezte, hogy éltük túl ezt a verekedést, 
Én meg nem is tudtam, hogy miről 
beszélnek, mert az öltözőben mi ebből 
semmit nem érzékeltünk.) Külföldön 
több alkalommal képviseltem a ma-
gyar játékvezetést (asszisztensként, 
illetve tartalék játékvezetőként). Em-
lékezetes marad az első külföldi utam, 
a Csehszlovákia–Lengyelország válo-
gatott barátságos mérkőzés. Említést 

Régi-új ellenőr: Kurmai ZoltánRégi-új ellenőr: Kurmai Zoltán

Barna Gábor
játékvezető

Megye: Somogy• 
Szül. idő, hely: • 
1985. 9. 22., 
Marcali
Jv.-vizsga ideje: • 
2002. 2. 28.
Indíttatás: a • 
labdarúgás szere-
tete, édesapám is 
játékvezető
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon 
száma: négy félév
Eddigi legem-• 
lékezetesebb 
mérkőzés: Török-
bálint–Soroksár, 
2009. 5. 3. 
Cél: FIFA-• 
kerettagság
Foglalkozás: • 
végzős egyete-
mista, gazdasági 
agrármérnök

Berke Balázs
játékvezető

Me• gye: Zala
Szül. idő, hely: • 
1984. 2. 20., Nagy-
kanizsa
Jv.-vizsga ideje: • 
2004. 2. 23.
Indíttatás: Miután • 
abbahagytam 
a futballt, nem 
akartam elszakadni 
a sportágtól.
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon 
száma: három félév
Eddigi legem-• 
lékezetesebb 
mérkőzés: Pécsi 
VSK–Balatonlelle, 
2008. 6. 7.
Cél: A • 
képességeimbez 
mérten a lehető 
legtöbbet kihozni 
magamból. 
Foglalkozás: főis-• 
kolai hallgató

Farkas Tibor
játékvezető
Megye: BLSZ

Szül. idő, hely: • 
1983. 1. 5., Bp.
Jv.-vizsga ideje: • 
2002. február
Indíttatás: U 19-es • 
országos bajnok-
ként az egyetem 
csapatában nem 
találtam meg a szá-
mításaimat, utána 
lettem játékvezető.
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon 
száma: öt félév
Eddigi legemléke-• 
zetesebb mérkőzés: 
RKSK–Vízművek 
Budapest Kupa-
döntő, 2009. 4. 28.
Cél: Mindig a kö-• 
vetkező lépcsőfok-
ra koncentrálok, de 
vannak álmaim. 
Foglalkozás: • 
sportszervező

Radványi Ádám
játékvezető

Megye: • Borsod-
Abaúj-Zemplén
Szül. idő, hely: • 
1983. 4. 16., Mező-
kövesd
Jv.-vizsga ideje: • 
2002. február
Indíttatás: párhu-• 
zamosan futballoz-
tam is egy ideig, 
majd tudatosan 
váltottam 
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon 
száma: három félév
Eddigi legemléke-• 
zetesebb mérkőzés: 
egy kicsit mind-
egyik az...
Cél: szeretnék élni • 
az adott lehető-
séggel, és kihozni 
magamból a lehető 
legtöbbet 
Foglalkozás: • 
informatikus

Sándor Csaba
játékvezető

Megye: Szabolcs-• 
Szatmár-Bereg
Szül. idő, hely: 1981. • 
8. 21., Nyíregyháza
Jv.-vizsga ideje: • 
2004. február
Indíttatás: 7 évig a • 
balkányi csapatban 
játszottam, majd 
egy sérülés után az 
akkor még játék-
vezető édesapám 
biztatására léptem a 
nyomdokaiba
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon 
száma: öt félév
Eddigi legemlékeze-• 
tesebb mérkőzés: az 
első (Berettyóújfa-
lu–Hajdúszoboszló) 
és a legutóbbi 
(Újpest II–Ózd) NB 
III-as meccsem 
Cél: minél magasabb • 
szint elérése
Foglalkozás: autós-• 
bolt-vezető

Frissítés: öt játékvezető és négy              asszisztens az országos keretbenFrissítés: öt játékvezető és négy        
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érdemel az Admira Wacker-Bologna 
(első) mérkőzés, melynek a győztese 
a döntőbe kerülésért játszott (ebben az 
időben szerepelt a vendégeknél Détári 
Lajos). Az ellenőr az a Rudi Glöckner 

volt, aki az 
1970-es vb-
döntőt vezette. 
A legmagasab-
ban „jegyzett” 
meccsem az 
Utrecht–Real 
Madrid mér-
kőzés volt. 
Azon szeren-

csés játékvezetők egyike lehettem, aki 
működött a focivilág egyik meghatá-
rozó csapatának. Az már csak hab volt 

a tortán, hogy a mérkőzést követő 
vacsorán találkozhattam azzal a Leon 
Hornnal, aki a számunkra oly emlé-
kezetes, 6–3-as Anglia-Magyarország 
mérkőzést vezette. 

Büszke vagyok arra, hogy 1977 
nyarától az 1998 őszi befejezésig, hu-
szonegy és fél évig lehettem játékveze-
tő az országos keretben. Kedves emlé-
keim közé sorolom, hogy 1997 őszén, a 
Nemzeti Sport által adott osztályzatok 
alapján az ősz játékvezetője lettem, 
nem kis meglepetésre megelőztem az 
akkor a világ legjobbjának tartott Puhl 
Sándort. 

Ellenőri pályafutás: 1998. őszén 
hagytam abba a játékvezetést, és kö-
vetkező év tavaszától, mint megyei 

ellenőr kezdtem el az ellenőri pályát. 
Szerencsére 2000 tavaszától felkerül-
tem az országos ellenőri keretbe. A 
ranglétrán fokozatosan lépegettem, 
és bekerültem azok közé, akik NB I-es 
mérkőzést is ellenőrizhettek.

Ez a szép sorozat (teljesen váratla-
nul) 2005. nyarán megszakadt. Négy 
év, alacsonyabb osztályú történő fog-
lalkoztatás után ért az a megtisztelés, 
hogy visszakerülhettem az országos 
ellenőri keretbe.

Civil foglalkozás: 2008 nyarától 
bővíthetem azok népes táborát, akik 
nyugdíjasként élhetik napjaikat, és azóta 
teljes gőzzel azon dolgozok, hogy 
valamit visszaadhassak a jelen 
és a jövő játékvezetőinek.
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Hofbauer Roland
asszisztens

Megye: Győr-• 
Moson-Sopron
Szül. idő, hely: 1983. • 
5. 20., Győr
Jv.-vizsga ideje: 1998• 
Indíttatás: édes-• 
apám is játékvezető 
volt, sokat jártam 
vele a meccseire, 
eközben szerettem 
meg ezt a pályát 
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon szá-
ma: három félév
Eddigi legemléke-• 
zetesebb mérkőzés: 
Rum–Újszász, 
Sport TV Amatőr 
Kupa-döntő, 2009 
Cél: stabil tagjává • 
válni az országos 
keretnek, eközben 
pedig minél 
magasabb szintet 
szeretnék elérni
Foglalkozás: tanuló• 

Kiss Balázs
asszisztens

Megye: Somogy• 
Szül. idő, hely: • 
1980. 5. 3., Len-
gyeltóti
Jv.-vizsga ideje: • 
2003
Indíttatás: két • 
„öreg” balatonlellei 
játékvezető biztatá-
sára vizsgáztam le
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon 
száma: három 
félév
Eddigi legemléke-• 
zetesebb mérkőzés: 
Pécs–Baja, az első 
NB II-es közremű-
ködésem 
Cél: természetesen • 
minél magasabb 
szintre szeretnék 
eljutni
Foglalkozás: • 
autóértékesítő

Mohos Milán
asszisztens

Megye: Veszprém• 
Szül. idő, hely: • 
1982. 11. 30., Ajka
Jv.-vizsga ideje: • 
2001. február
Indíttatás: a lab-• 
darúgás szeretete 
motivált
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon 
száma: három 
félév
Eddigi legemléke-• 
zetesebb mérkő-
zés: Budaörs–Győr 
II NB II-es 
találkozó
Cél: a tehetsé-• 
gemhez mérten 
szeretném kihozni 
magamból a 
maximumot
Foglalkozás: • 
egyetemista

Szalai Dániel
asszisztens

Megye: Komárom-• 
Esztergom
Szül. idő, hely: • 
1982. 7. 28., Esz-
tergom
Jv.-vizsga ideje: • 
2003. 3. 15.
Indíttatás: nem • 
volt lehetőségem 
arra, hogy komo-
lyan futballozzak, 
de szerettem volna 
közelebb kerülni a 
sportághoz
Utánpótlásként • 
eltöltött szezon 
száma: három félév
Eddigi legemléke-• 
zetesebb mérkőzés: 
Pápa–Győr II 
NB II-es találkozó
Cél: lehetőleg minél • 
magasabb szinten 
működni a legjobb 
tudásom szerint
Foglalkozás: • 
rendőr, körzeti 
megbízott

Frissítés: öt játékvezető és négy              asszisztens az országos keretben      asszisztens az országos keretben
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Nógrád: kis megye, nagy kihívásNógrád: kis megye, nagy kihívás
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Nógrád az ország egyik 

legkisebb megyéje, ahol 

nagyon sok kis település 

van. Ennek köszönhetően 

egy hét végén 58-62 mérkő-

zésen kell közreműködnie a 

NMLSZ JB játékvezetőinek. 

A JB jelenlegi elnöksége negye-
dik éve kisebb személyi változások 
mellett végzi munkáját. Az elmúlt 
évben a NMLSZ elnöksége elfo-
gadta a JB-elnök előterjesztését, 
eszerint a térségi versenybizottság-
ok játékvezetői albizottságai meg-
szűntek, két régiót alakítottak ki 
keleti-nyugati felosztásban. Ezek 
biztosítják a megyei első osztály 
alatt működő játékvezetők folya-
matos felkészítését, mérkőzésekre 
való küldését a megyei másod- és 
harmadosztályú mérkőzésekre. A 
téli és nyári edzőtáborban minden 
játékvezetőnek közös program 
szerint kell részt vennie. 

Kötelező továbbképzések

Az NB III-as, illetve a me-
gyei első osztályú keret tagjai, 
valamint a régiókban működő 
játékvezetők, illetve ellenőrök a 
bajnokság folyamán 3-4 hetente 

az esti órákban kötelező tovább-
képzéseken találkoznak, ahol az 
oktatás mellett az előző fordu-
lók tapasztalatait elemzik. 

Az országos asszisztensi 
keret tagja Tóth István, aki jó 
teljesítményének köszönhetően 
rendszeresen élvonalbeli mér-
kőzéseken bizonyíthat. Sajnos, 
utánpótlás-játékvezetőnk nem 
volt az elmúlt félévben. 

Hölgyikrek vizsgáztak

2006 őszétől az évente meg-
szervezendő alapfokú játékveze-
tői tanfolyamunkra egyre többen 
jelentkeztek. A 2008-2009-es 
kurzus szóbeli vizsgáját Salgótar-
jánban rendeztük, a vizsgaelnök 

Vágner László, az MLSZ JB el-
nöke volt. A sikeres záróvizsgán 
huszonnégyen vettek részt, köz-
tük két hölgy (ikrek!), továbbá hat 
edző alkotta a csapatot, egy fő pe-
dig szlovák lakos. A legfi atalabb 
hallgató 16 éves volt, a legidősebb 
pedig 43 esztendős. A tanfolya-
mot két helyszínen bonyolítottuk 
le: Balassagyarmaton (15 fő), il-
letve Salgótarjánban (9 fő). A 24 
főből az edzőkön kívül mindenki 
úgy nyilatkozott, hogy 2009 tava-
szán már működni szeretnének, 
és erre lehetőségük is nyílt a 
megyei másod- és harmadosztály-
ban. Fontos feladat idén, hogy 
a fi atalok továbbképzése folya-
matos legyen (Talent-program), 
és megfelelő módon legyenek 
foglalkoztatva a fi atal, tehetséges 
játékvezetők (NB III, megyei első 
osztály). Cél a sikeresebb játékve-
zető-utánpótlás biztosítása, csakis 
ez biztosíthat esélyt az országos 
keretbe kerülésükhöz, ami nagy 
kihívás mindannyiónk számára. 
A nyári edzőtáborunkat a régi, 
bevált helyszínen tartjuk meg, 
Balassagyarmaton, augusztus 
első hét végéjén.

Schoblocher István
az NMLSZ JB elnöke

Schoblocher István, a Nógrád 
megyei JB elnöke
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Divinyi Béla és Bajkai János elmé-
lyülten böngészte a helyi sajtót

Farkas György és Hrabovszky 
András vevő volt a jó poénra

Szarka Zoltán és Arany Tamás – 
evés közben nem beszélünk
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Tájkép „csata” előtt

Helmeczy László, az MLSZ alelnöke 
szerint az angoloknak azért hosszú 
a pohárköszöntőjük, hogy elvegyék 
a kedvet a csapnivaló ételeiktől

Emelem poharam – Pecze István 
klasszikus mozdulata Kóródi Lász-
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Áprilisban  Nyíregyházán 
találkoztak a megyei szövet-
ségek játékvezető bizottsá-
gainak elnökei. 

A kétnapos rendezvény legfonto-
sabb témáit az alapfokú játékvezetői 
tanfolyamok értékelése, az NB III-as 
bajnokság játékvezetéssel és ellenőr-
zéssel összefüggő kérdései, valamint 
az UEFA Játékvezetői 
Konvenció helyzetének 
elemzése jelentették.

Az összetartást 
megelőzően Vágner 

László, az MLSZ JB elnöke meglá-
togatott valamennyi megyei szövet-
séget, tájékozódott a követelmények 
érvényesüléséről. Arról számolt be 
Nyíregyházán, hogy szinte vala-
mennyi megyében megnyugtató a 
helyzet, a szövetségek erről meg-
kapták az írásos értékelést.

Az MLSZ az UEFA által biztosított 
támogatásból ismét jelentős összeget 
utalt át a megyei talent-játékvezetők 
képzésére, ellenőrzésére.

Az elnökök kialakították az NB 
III-as bajnok-

ság játékve-

zetésének és ellenőrzésének egységes 
követelményrendszerét, melyet utána 
az MLSZ Amatőr Bizottsága megtár-
gyalt.

A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével az MLSZ alelnöke, egyben a 
házigazda megyei szövetség elnöke, 
dr. Helmeczy László, aki az aktuális 
kérdésekről tájékoztatta a jelenlévő-
k e t . Hasonló megbe-

szélésre legkö-
zelebb a nyári 
edzőtáborban, 
Telkiben kerül 
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Megyei elnöki találkozó NyíregyházánMegyei elnöki találkozó Nyíregyházán

A mikrofonnál 
Koma László, 
avagy mély átélés 
nélkül mit sem ér 
egy sláger 

Huták Antal hamisítatlan 
szabolcsi vendégszeretettel 
szembesült

Fotók: Ficze István

Nem Fred 
Astaire – 
Hajdó Attila a 
táncparketten
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ppppppppoéns
– Az új fi úm egy csodálatos játékveze-
tő, és komolyak velem a szándékai.
– Miből gondolod?– Mérkőzés után felhívott a lakásuk-

ra, hogy bemutasson a szüleinek.
– És hogyan fogadtak?– Sajnos nem voltak otthon, nyaralni 

mentek... 
(Zvolenszky László gyűjteményéből)

Az azóta az első osztály-

tól elbúcsúzott REAC-

játékosok is köszöntötték 

a meghatódott dr. Kulcsár 

Juditot, aki Kecskeméten 

bemutatkozhatott a legma-

gasabb osztályban. 

Gaál Gyöngyi 2007-ben a Ka-
posvár–Vác találkozón játékve-
zetőként, Judit pedig idén május 
elsején asszisztensként debütált 
a férfi  NB I-ben. A szabolcs-
szatmár-beregi hölgy megyebeli 
kollegája, Takács János munká-
ját segítette a fordulatos, 5–3-as 
hazai győzelmet hozó bajnokin. 

Jöhet az ötvenedik

– Eddig közreműködtem 49 
NB II-es férfi  felnőtt mérkőzésen, 
lengettem a Debrecen és a Vasas 
Magyar Kupa-mérkőzésein, de 
az NB I egészen más volt. Hatal-
mas megtiszteltetésnek tartom, 
hogy lehetőséget kaptam a leg-
magasabb osztályban – mondta 
az ibrányi illetőségű asszisztens, 

aki hatodik esztendeje 
tagja a nemzetközi ke-

retnek. 

Többek között közreműködött 
az UEFA Women’s Cup svédor-
szági döntőjében, a franciaor-
szági U 19-es Európa-bajnokság 
fi náléjában és a chilei U 20-as 
világbajnokságon. 

Tavasszal a ma-
gyarországi rende-
zésű U 19-es Eb-cso-
portkörben kapott 
szerepet. Május 10-13-
ig a portugáliai FIFA-
értekezleten vett 
részt, a 29 érdekelt 
közül tizen képvisel-
ték Európát. Mind az 
öt felmérési területen 
az első öt között volt! 
Utána június 6-9-ig Gaál Gyön-
gyivel és Kulcsár Katalinnal a 
németországi UEFA-kurzuson 
jártak, ott úgyszintén sikerrel vet-
ték az akadályt. Judit névrokona, 
barátnője, Katalin június végén 
az U 17-es  Európa-bajnoki döntőt 
vezethette. Ősszel Finnországban 
rendezik a felnőttek kontinensvi-

adalát, az 
e c s e t e l t 
e r e d m é -
nyek jó ajánlólevélnek tekinthe-
tők az újabb elismerésekhez…  

Magyarországon először: Magyarországon először: 
női asszisztens a férfi  NB I-ben!női asszisztens a férfi  NB I-ben!

Umea: a beteljesült álom ajtaja előtt

Szoros emberfogás

U 20-as vb, Chile, 2008 

dr. Kulcsár Judit
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A Referee Convention előírá-
sainak megfelelően évente 
legalább kétszer továbbkép-
zésben kell részesíteni a 
megyei játékvezetőket. 

Ezt szem előtt tartva tartotta 
meg a kötelező tavaszi összejövetelt 
a megyei első osztályú kerettagok 
és az NB III-as asszisztensek, vala-
mint a megyei másodosztály után-
pótlás játékvezetői részére a Pest 
Megyei Játékvezető Bizottság. A 
találkozón nem csak a szövetség ál-
tal támasztott növekvő elvárásokról 
esett szó, hanem zártkörű, egymás 
közötti őszinte beszélgetésre is lehe-
tőség nyílt.

A hasznosság jegyében

A továbbképzést Ádám Mihály 
JB-elnök nyitotta meg, aki köszön-
tőjében kiemelte, hogy nem csupán 
a kötelező előírások miatt, hanem a 
hasznosság jegyében hívták össze a 
kerettagokat. „Számunkra alapvető 
fontosságú, hogy a labdarúgás szín-
vonalán felül emelkedve, a maga-
sabb szakmai követelményeknek is 
meg tudjunk felelni” – összegezte a 
képzési nap célját. Az MLSZ által 
szervezett megyei elnökök találko-
zóján született néhány fontosabb 
döntés. Ezek közül kiemelendő az 

NB III-ban működő játékvezetők 
korhatárának 47 évre emelése, vala-
mint a megyei teszteken alkalmazott 
futás-szintidők egységesítése. Az 
NB III-as küldések összeállításánál 
ezentúl az azonos megyék csapatai-
nak mérkőzéseire ugyanabból a me-
gyéből küldenek játékvezetőket. Az 
oktatási albizottság részéről Varga 
András szólt a megjelentekhez, aki 
az együttműködés, a helyezkedés 
és a mentális felkészülés fontossá-

gára hívta fel a fi gyelmet, 
az elmondottakat pedig 
a tőle megszokott színes 
példákkal támasztotta alá. 
Dorozsmai Lajos az ellen-
őrzéseken tapasztaltakról 
nyújtott tájékoztatást, 
kiemelve, hogy a játékve-
zetők nem fektetnek kellő 
súlyt a bemelegítésre, így 
ezt mindenképpen javí-
tandó célként emelte ki. 
Fontosnak tartotta meg-
említeni: a büntetőterüle-
ten belül nagyobb súllyal 
kell ellenőrizni. 

Ígéretet tettek

A fórum során felmerült a me-
gyében szaporodó játéktéri atroci-
tások kezelése. A szinte parázs vi-
tába torkolló kérdezz-felelek végén 
az elnökség ígéretet tett arra, hogy 
hathatós védelmet kíván nyújtani a 
játékvezetők részére, melyet tolmá-
csolnak a fegyelmi bizottság és a 
szövetség egyéb szervezetei felé is. 

Máté Attila

Ádám Mihály hasznosnak ítélte a tovább-
képzést

A házigazda zalaiak a harmadik helyen zárták a nemzetközi tornát
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Május végén Lentiben látták 
vendégül a zalaiak a csáktor-
nyai, a lendvai és a varasdi 
játékvezetőket. 

A négyes futballtornán a 
varasdiak 3–0-ra győzték le a 
lendvaiakat, a csáktornyaiak 3–2-re 
nyertek a zalaiak ellen. A vesztesek 
párharcán a zalaiak 5–2-re diadal-
maskodtak, a döntőben pedig a 
csáktornyaiak 4–2-re bizonyultak 
jobbnak a varasdiaknál. A hangu-
latos találkozók után a játékvezetői 
bizottságok vezetői értékelték a 
cseremérkőzéseken szerzett tapasz-
talataikat. Tájékoztatták egymást a 
szervezetük működéséről, a játék-
vezetéssel kapcsolatos időszerű 
feladataikról. A jól sikerült összejö-
vetelen megállapodtak arról, hogy 
a jövőben is kerítenek alkalmat a 
hasonló jellegű rendezvényekre. A 

Zala Megyei Labdarúgó Szövetsé-
get Lang Ferenc főtitkár, Dravecz 
Gyula és Györe László elnökségi 

tagok képviselték – újsá-
golta Soós Ferenc JB-
elnök.

Határtalan lelkesedésselHatártalan lelkesedéssel
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Az utóbbi időben hazánk 
FIFA-játékvezetői számtalan 
külföldi meghívásnak tettek 
eleget, és olyan egzotikus 
országokban vezethettek 
mérkőzéseket, mint Brazília, 
Chile, Szaúd-Arábia vagy 
éppen Indonézia. 

Májusban először utaztak ma-
gyarok Egyiptomba, ahol a he-
lyi bajnokság egyik rangadóján 
(Etisalat SC-Ismailia SC) képvisel-
hették országunkat. Az Egyiptomi 
Labdarúgó Szövetség meghívására 
Kassai Viktor, Varga Zsolt dr. 
és Viszokai László indult útnak 
Kairóba.

Szurkoló határőrök 

„A repülőtéren már egyértel-
művé vált, hogy a fáraók országá-
ban a labdarúgás sokkal több, mint 
egy sport, hiszen valóban min-
denki a hét végi forduló lázában 
égett – kezdte visszaemlékezését 
Viszokai László FIFA-asszisztens. 
– A vízumra várakozás alatt a 
határőrök szinte mindegyike meg-
nevezte kedvenc csapatát, illetve 
azt, hogy milyen eredményt látna 
szívesen a másnapi mérkőzésen. 
Természetesen mi udvariasan 

mindenkinek ígéretet tet-
tünk, hogy másnap nem 

felejtkezünk majd el a 
jó tanácsaikról. 

A mérkőzés délelőttjén lehetősé-
günk nyílt arra, hogy ellátogassunk 
az egyiptomi főváros határában 
fekvő piramisokhoz és a világhí-
rű Szfi nxhez. Az ókori síremlékek 
tövében ízelítőt kaphattunk a 
rendkívül forró időjárásból és az 
arab árusok szinte levakarhatatlan 

eladási stílusából. Azonban sokat 
nem időzhettünk a fáraók sírem-
lékeinek árnyékában, mert a helyi 
szövetségben volt jelenésünk, ahol 
meggyőződhettünk arról, hogy 
az észak-afrikai országban még 
mindig magasan jegyzik a magyar 
labdarúgást. A helyiek különösen 
Hidegkúti Nándor nagy tiszte-
lői, hiszen Nándi bácsi a hetvenes 
években hosszú esztendőkön át 
volt Egyiptom egyik legnépszerűbb 
klubjának, az Al Ahlinak a vezető-
edzője. Udvarias vendéglátóink több 
mint 3 órán keresztül marasztaltak 
minket, s emiatt szinte majdnem 

elkéstünk utazásunk legfontosabb 
részéről, magáról a mérkőzésről…

Vigyáztak a rendre

A Katonai Akadémia stadionjába 
való érkezéskor biztosak lehettünk 
abban, hogy a biztonsággal nem lesz 
problémánk, hiszen az utcán és a 
stadionban több, mint 1000 katona és 
rendőr vigyázott a rendre. A rangadó 
iránt hihetetlen volt a média érdeklő-
dése, a bemelegítés alatt is több, mint 
20 televíziós és rádiós stáb vadászott 
interjúalanyokra. A 20 000 néző befo-
gadására alkalmas stadionban fél ház 
fogadott bennünket, a nézők többsége 
a vendégcsapat sikeréért szorított. A 
kiesés ellen küzdő hazai csapat és a 
bajnoki címre törő vendégek megle-
pően sportszerűen vetették bele ma-
gukat a küzdelembe, természetesen az 
arab játékosoknál alapnak számító ki-
sebb reklamálásokat és szimulálásokat 
leszámítva. A meccs folyamán a csa-
patok tiszteletben tartották játékveze-
tői triónk ítéleteit, mindössze három 
lapot kellett felmutatnia Viktornak. 
A rangadót végül a vendég Ismailia 
csapata nyerte meg 1–0-ra, megpecsé-
telve ezzel a hazai csapat sorsát. 

A mérkőzés végén az Egyiptomi 
Labdarúgó Szövetség vezetői elége-
detten nyugtázták szereplésüket, 
amely remélhetőleg abban is segít 
majd, hogy a jövőben a piramisok 
országában (is) visszatérő vendégek 
legyenek a magyar játékvezetők. 

Forró fogadtatás a fáraók földjénForró fogadtatás a fáraók földjén
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Síp és Zászló

Országos edzőtábor TelkibenOrszágos edzőtábor Telkiben

A tavasz négy emlékezetes pillanata

A nyári országos edzőtá-
bor helyszíne első alka-
lommal Telki, azon belül 
pedig a Globall Football 
Park&Sporthotel**** lesz. 

Július 9-én 9 órától 10-én estig 
az NB I-es játékvezetőkre (férfi ak, 
nők), az NB II-es játékvezetőkre, a 
FIFA-asszisztensekre (férfi ak, nők) 

és az NB I-es ellenőrökre vár precí-
zen beosztott program. Összegzik 
a tavaszi szezon tapasztalatait, el-
méleti és fi zikai tesztet teljesítenek, 
csoportos foglalkozások és speci-
ális élettani előadások keretében 
hangolódnak az új bajnokságra.

Július 11-én 9 órától érkeznek az 
országos asszisztensi keret (férfi ak, 
nők) és az NB II-es ellenőri keret 

tagjai, akik másnap estig tartóz-
kodnak az edzőközpontban. Ők is 
felmérésen vesznek részt, sőt, gya-
korlati asszisztensi vizsga is vár rá-
juk. A hét vége folyamán ismertetik 
az ellenőrökkel és a mentorokkal 
szembeni elvárásokat. Július 12-én 
az utánpótlás kerettagok tehetik le 
névjegyüket a nemrég átadott, ma-
gas színvonalú bázison.

SSíp íp ésés Z Zászlóászló
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Az idén 45 esztendős, 13 éve FIFA-játékvezető Konrad Plautz fújta a sípot a Magyar Ligaválogatott–AC Milan barátságos 
mérkőzésen, utána egy héttel pedig ő vezette a Dinamo Kijev–Sahtar Donyeck UEFA Kupa-elődöntő első felvonását.

Viharos Chelsea-búcsú: 
Ballack tárt karokkal 
várta Ovrebo válaszát

Massimo Busacca és 
svájci asszisztensei a 
római BL-döntőn

A spanyol Medina Cantalejo 
vezette az isztambuli UEFA 
Kupa-fi nálét
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A világbajnokságon még a választásnak is varázsa van A Maracana szentélyében

Világbajnoki-selejtezőtornán 
járt Mészáros István Spanyol-
országban. A strandlabdarúgó 
FIFA-játékvezetői keret tagja 
tavaly vb-döntőt vezetett, és 
a csúcs megmászása után is 
motiváltan vezeti a mérkő-
zéseket. 

– Örömmel tapasztaltam, hogy 
Spanyolországban is rendkívül nép-
szerű a strandfoci. Egy 3000 fős 
arénát építettek a tornára, amelyet 
minden nap le kellett zárni az utol-
só (spanyol) mérkőzés előtt, mert 
teljesen megtelt. Ilyenkor több szá-
zan rekedtek odakint, eközben bent 
fergeteges volt hangulat. Európában 
évről évre nő a strandfoci népszerű-
sége, idén minden korábbinál több 
csapat (huszonnyolc) nevezett a 
világbajnoki kvalifi kációra. Nagyon 
jó volt ismét találkozni a különböző 
nemzeteket képviselő játékvezető 
barátaimmal. Tizenöt játékvezetővel 
kezdődött a torna, majd a csoport-
meccsek után nyolcan maradtunk. 

Exkluzív helyeken

– Természetesen a világbajnok-
ság döntőjének levezetését tartom 
pályafutásom csúcspontjának. Úgy 
gondolom – legyen az a foci bár-
melyik szakága – egy világbajnoki 
fi nálé levezetése igazi rangot jelent. 
Szintén nagyon szép emlék a riói vi-
lágbajnokság elődöntője, ahol a hazai 
csapatnak vezethettem tízezer ének-
lő, táncoló, doboló szurkoló előtt.

Az elmúlt esztendőben egzotikus 
környezetben, Balin is vezethetett 
„Mészi” beach soccer-mérkőzéseket.

– Egyedül voltam európai egy 
egészen más kultúrában. Ázsiában 
még nincsenek olyan mély hagyo-

mányai a strandfocinak, a játék-
vezetők sem rendelkeznek nagy 
rutinnal, így a játékvezetés mellett 
„segédinstruktor” is voltam. A 
kérdéseikkel hozzám fordultak, én 
pedig szívesen segítettem nekik. 
Bár a szállásunk paradicsomi körül-
ményekre emlékeztetett, sajnos, ez 
volt a legelfoglaltabb és legfárasz-
tóbb tornám, emiatt nem nagyon 
adódott lehetőségem élvezni a sziget 
adottságait. Ettől függetlenül ter-
mészetesen életre szóló élményekkel 
gazdagodtam.

– Olyan helyekre jutottam el ed-
dig, ahova valószínűleg magánem-
berként nem sikerült volna, olyan 
eseményeknek lehettem részese, 
amelyekre mindig büszkén gondol-
hatok vissza. Minden földrészről 
(na jó, Ausztrália kivétel) sok-sok új 
barátra leltem. Mindezek mellett az 
éremnek mindig van másik oldala is, 
de ezt is el kell tudni fogadni.

I d é n 
Dubaiban 
lesz a világ-
bajnokság végjá-
téka. Újabb lehetőség 
a bizonyításra...

Van esély

– Abban biztos vagyok, hogy 
spanyol, olasz és portugál játékve-
zető lesz a vébén. Egy kis ország-
ból mindig nehezebb odakerülni. 
Ennek ellenére azt mondom: ha a 
Castellonban (és a korábban) muta-
tott teljesítmények alapján alakítják 
ki a keretet, akkor van esélyem, 
hogy ott legyek Dubaiban. Azon-
ban akkor sem leszek szomorú, ha 
nem kerülök be a vb-keretbe, mert 
én már így is nagyon sokat kaptam 
a beach soccer-tól. Mindenkinek kö-
szönöm, aki segített nekem, hogy 
ezeknek részese lehettem.

A marseille-i fényújság és a vb-döntős érmek
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Mészi, a homok ura

SSíp íp ésés Z Zászlóászló
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Kereken száz élvonalbeli 

mérkőzésen fújhatta a 

sípot, nyolcvankettőn pedig 

ellenőrzött Bognár István. 

S hogy teljes legyen a kép: 

negyvenszer vezetett az NB 

I B-ben, százhúsz alkalom-

mal az NB II-ben. 

Tizenhét alkalommal volt asz-
szisztens külföldön, többek között 
a Paris Saint Germain–Gent UEFA 
Kupa-mérkőzésen és a Csehszlo-
vákia–Norvégia és az Ausztria–
San Marino válogatott meccsek 
aktív résztvevője lehetett. 

Gazdag pályafutása bővelke-
dik a sztorikban, a bőségtálból 
választott ki egy csemegét:

Felkapta a vizet a szakácsnőFelkapta a vizet a szakácsnő

„ Tatai edzőtábor a nyolc-
vanas évek közepén... 
Az országos labdarúgó-

játékvezetők és a kuvaiti röp-
labdások együtt táboroztak 
a honi sportparadicsomban. 
Történt egy napon, hogy a 
délutáni kurzusunk kissé el-
húzódott. A vacsora ideje is 
kitolódott, elszórtan érkez-
tünk az ebédlőbe. Ugyanígy 
jártak a kuvaiti röplabdázók 
is, akik részére a konyha kü-
lön főzött. Úgy este hét óra 
tájban szivárogtak még a ma-
radék vacsorára egyesek. A 
játékvezetők között volt egy 
igen csak pigmentált, a kuvai-
ti röpisek közé is simán befért 
volna Ágoston Jani. Pechére 
egyedül botorkált a kiszolgáló 
pulthoz Jani barátunk, ahol 
kiváncsian bámult a kondé-
rok aljára – leste a maradék 
mennyiségét és összetételét. 
A pulton belül egy igencsak 

termetes szakácsnő – aki már 
legszívesebben az otthona 
után vágyott és igyekezett 
volna haza – szemügyre vette 
Jánost, akit echte kuvaitinak 
nézett, majd magyarul meg-
szólalt, és idegesen rángatóz-
va az alábbi kísérőszöveget 
intézte a majdnem idegen 
játékvezetőnk felé: „Te, hol a 
k..va anyádban voltál eddig??? 
Most kell jönni zabálni?” Já-
nosunk szeme kikerekedett, 
szájzárat kapott, levegőt nem 
tudott venni egy ideig. Ismét 
a termetes szakácsnő: „Most 
mit bámulsz, te!? Már csak 
azt fogod kapni, amit visz-
szahoztak!” – mordult rá teli 
torokból. A kuvaitinak nézett 
magyar összeszedte minden 
erejét, majd elcsukló hangon 
válaszolt: „Az elnök hivatott, 
és nem tudtam, csak most 
jönni, de már nem is vagyok 
éhes.” 

A szakács néni hirtelen 
átélte azt, amit néhány perce 
Jánosunk. Az ő száját sem 
hagyta el egy darabig egyet-
len szó. Majd kisvártatva 
annyit mondott: „Bocsánat, 
tévedtem, tudja, ezek a kül-
földiek...” Egymás szemébe 
néztek, János huncutul ráka-
csintott, és nagyot nevettek 
mindketten. Mondanom sem 
kell, hogy a mi asztaltársa-
ságunk ezt végikövette, és a 
hahotánk talán megrázta az 
égieket is.” 
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Bognár István miskolci lakásában roskadoznak a polcok az ereklyéktől

poénsarok

Két futballbíró feleség be-

szélget:
– A kisfi am szakasztott olyan, 

mint az apja – mondja az egyik.

– Semmi baj drágám, – feleli 

a másik – az a fő, hogy egész-

séges legyen!

(Zvolenszky László gyűjteményéből)
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E-mail: hartmannesfi a@t-online.hu
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NYITVATARTÁS: HÉTKÖZNAP 7.30–16.30 ÓRÁIG

AUTÓSZERVIZ,AUTÓSZERVIZ,
FÉNYEZŐ ÉS FÉNYEZŐ ÉS 

LAKATOSMŰHELY
Autójavítás, vizsgára való 
felkészítés, vizsgáztatás

Hőkamrás fényezés 
nyugati technológiával

Karosszéria munkák, huzató pad

Biztosítási ügyintézés A–Z-ig

Zöldkártya benzines és dízel
üzemű gépkocsikhoz soron kívül


