
Folytatódik a hagyomány, az előző két évhez ha-
sonlóan ismét megjelenik a BLSZ Almanach, amely
a 2015-ös esztendő történéseit foglalja össze. A 20
területi igazgatóság közül Budapest helyzete külön-
leges, hiszen számos csapat szerepel a Nemzeti Baj-
nokság különböző osztályaiban, ennyivel egyetlen
megye sem büszkélkedhet.
Az Almanach elsődleges célja, hogy a BLSZ szer-
vezésében zajló eseményeket foglalja össze, de ter-
mészetesen hiba lenne megfeledkezni a magasabb
osztályokban pályára lépő fővárosi csapatok telje-
sítményéről.A területi igazgatóságok közül a buda-
pesti foglalkoztatja a legtöbb labdarúgót, hetente
valamivel több, mint 16 000 játékos lép pályára a
felnőttektől az utánpótlásig bezárólag. Az BLSZ I.
osztály színvonalát igazolja, hogy a bajnok Pénz-
ügyőr nem okozott csalódást az NB III-ban sem. Az
utánpótlás korosztály számára megfelelő lehetősé-
get biztosít a Bozsik-program. Szervezett a bajnok-
ság az öregfiúk, az old boys, és a veteránok
korosztályaiban, 2015-ben emelkedett a női csapa-
tok száma, és egyre népszerűbb a futsal. A bajnok-
ságok mellett több hagyományos tornát is szervez a
BLSZ. 2015-ben folytatódott a téli felnőtt és után-
pótlás, valamint a női teremtorna. Az igazgatóság
továbbra is támogatója a Csillaghegyi MTE téli
nagypályás tornájának.
A BLSZ volt a házigazdája a 2015 júniusában meg-
rendezett öt megye tornájának, ahol a férfiak mel-
lett női csapatok is pályára léptek. Ez az esemény
osztatlan sikert aratott, és a megyék képviselői je-
lezték, ezt folytatni kell. A BLSZ szervezésében
zajlik a budapesti egyetemi és főiskolai futsal baj-
nokság. Itt is növekedett a csapatok száma, a 2014-
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es nyolc csapatos létszám 2015-ben tizenegyre
emelkedett.Jubileumához érkezett a Budapest Ku-
pa, nyáron 100 csapattal elkezdődtek a 40. BK se-
lejtezői. A játékvezetésben is gondoskodni kell az
utánpótlásról, hiszen hetente közel 300 mérkőzésre
kell küldeni játékvezetőt és asszisztenst. A BLSZ
2015-ben is megszervezte a játékvezetői tanfolya-
mot, ahol 32 hallgató tett sikeres vizsgát. Az igaz-
gatóság ismét adhatott játékvezetőt az országos
keretbe, és vannak újabb jelöltek is.
A BLSZ Almanach részletesen foglalkozik a felso-
roltakkal, de azért néhány gondolat erejéig tekint-
sünk előre. 2016 jubileumi év lesz a BLSZ
történetében, hiszen 1926-ban alakult meg a szövet-
ség. Szép múltra tekint vissza, jelenleg is eredmé-
nyes, és bizonyára évek múlva is lesz BLSZ. A
sportág átszervezése következtében öt évvel ez előtt
alakultak meg a szövetségek helyett az igazgatósá-
gok. Az átalakulás nem okozott fennakadást, és eb-
ben nagy érdeme van az igazgatóság
munkatársainak, valamint a különböző bizottságok-
ban tevékenykedőknek. Itt nincsenek „ügyek”, az
elmúlt közel egy évtizedben a BLSZ nem adott té-
mát a bulvár sajtónak. Az öt év elteltével az MLSZ
vezetésének is lejárt a mandátuma, de Csányi Sán-
dor elnök újra választása stabilitást jelent a magyar
labdarúgásban.
A 2015-ös év történéseiről több helyen jelentek
meg tudósítások, beszámolók, de most itt együtt ta-
lálható mindaz, melyek az elmúlt esztendő legfon-
tosabb eseményei voltak. Ajánlom szíves
figyelmükbe a „BLSZ Almanach 2015” kiadvá-
nyunkat, és vélhetően elnyeri tetszését azoknak,
akik forgatják lapjait.

Dr. Török Gábor
az MLSZ budapesti társadalmi elnökségének

elnöke
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Lovász Tamás István
igazgató

Kapusi Tünde
igazgatói asszisztens

Dobó Balázs
versenyiroda-vezető

Hajduk Magdolna
gazdasági ügyintéző

Kozsák János
igazolási, átigazolási ügyintéző

Hofmann-né Sasvári Anikó
igazolási, átigazolási ügyintéző

Szőnyi Gábor
bizottsági ügyintéző



Az MLSZ Budapesti Igazgatóságának
hivatala

Lovász Tamás István
MLSZ Budapesti Igazgató
Telefon: 06-30-7742-671
Email: lovasz.tamasistvan@mlsz.hu

Hajduk Magdolna
Gazdasági ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-667
Email: hajduk.magdolna@mlsz.hu

Kapusi Tünde
Titkárság, Igazgatói asszisztens
Telefon:06-30-7742-666
Email: kapusi.tunde@mlsz.hu

Dobó Balázs
Játékvezetői irodavezető
Telefon:06-30-7742-668
Email: jviroda@blsz.hu

Kozsák János
Igazolási, átigazolási ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-564
Email: kozsak.janos@mlsz.hu

Hoffmann-né Sasvári Anikó
Igazolási, átigazolási ügyintéző
Telefon: 06-30-7742-665
Email: sasvari.aniko@mlsz.hu

Szőnyi Gábor
Bizottsági ügyintéző
Telefon: 06-30-1963-673
Email: szonyi.gabor@mlsz.hu Az MLSZ Budapesti igazgatóságának

szakbizottságai

Biztonsági, Technikai és Fair Play
Bizottság
Elnök: Karacs Sándor
Tagok: Kazai Károly, Lengyel Nándor

Fegyelmi Bizottság
Elnök: Medák Sándor
Tagok: Bászler Géza, Bernáth Tamás,
Dr. Szabó Gergely Balázs,
Dr. Mucsányi Márton, Ember Tibor,
Giba László, Bernáth Tamás, Muraközi
Lajos,
Titkár: Kozsák János

Kiss László
Szakmai igazgató
Telefon: 06-30-7742-517
Email: kiss.laszlo@mlsz.hu

Halászi Ferenc
Bozsik Egyesületi koordinátor
Telefon: 06-30-7742-592
Email: halaszi.ferenc@mlsz.hu

Dévényi Dusán
Bozsik intézményi koordinátor
Telefon: 06-20-2412-665
Email: devenyi.dusan@gmail.com

Antal Péter
Grassroots koordinátor
Telefon: 06-30-5162-231
Email: antal.peter@mlsz.hu

Bodoki József
Versenybizottság elnök
Telefon: 06-30-7742-669
Email: bodoki2005@t-online.hu

Juhos Attila
Játékvezetõ Bizottság elnök
Telefon: 06-30-7742-675
Email: juhos.attila62@gmail.com

Medák Sándor
Fegyelmi Bizottság Elnök
Telefon 06-30-7742-664
Email: medak.sandor@mlsz.hu

Czakó Tibor
ÖF és OB Bizottság elnök
Telefon: 06-30-7742-670
Email: czako64@citromail.hu

Kiss Baranyi Sándor
Edzőképzés megyei koordinátor
Telefon: 06-30-7742-528
Email: kbs@mlsz.hu

Fellebviteli Bizottság
Elnök: Dr. Soós Attila
Tagok: Dr. Buczkó Péter, Kocsis Tamás
Titkár: Kapusi Tünde

Igazolási és Átigazolási Bizottság
Elnök: Dr. Téglási András
Tagok: Dr. Princzinger Péter, Simon
Gábor

Játékvezetõi Bizottság
Elnök: Juhos Attila
Tagok: Bajkai János, Kispál Róbert,
Tóth Vencel, Kovács Gábor
Titkár: Dobó Balázs

Sajtó, Marketing és Jogi Bizottság
Elnök: Dr. Matula Ferenc
Tagok: Dr. Nyakas Levente, Dr. Schadl
György

Szakmai Bizottság
Elnök: Kiss László
Tagok: Dombó János, Dufek János,
Halászi Ferenc, Újvári Gábor, Pisont
István, Prukner László

Verseny Bizottság
Elnök: Bodoki József
Tagok:Budai Miklós, Dévényi Dusán,
Dr. Vásárhelyi Buda, Hajdú Imre,
Magyari Balázs, Mészáros László,
Pintér János
Titkár: Szőnyi Gábor

Öregfiúk és Old Boys Bizottság
Elnök: Czakó Tibor
Tagok: Albert István, Sörös Attila, Géró
Róbert, Fitz János, Suscsák János
Titkár: Kozsák jános

Az MLSZ Budapesti
társadalmi elnöksége

Elnök: Dr. Török Gábor
Alelnök: Gundel Takács Gábor
Elnökségi tagok:
Bodoki József, Gujdár Sándor,
Horváth Ferenc, Lipcsei Betta, Varga
Mihály, WolfLászló

Az MLSZ Budapesti Igazgatósága
Hivatali nyitvatartása

Hétfő - Csütörtök 9:00 - 17:00
Péntek 9:00 - 1 3:00

Igazolási és átigazolási osztály
Pénztári ügyintézés

Hétfő - Csütörtök 9:00 - 16:00
Péntek 9:00 - 12:00

MLSZ Budapesti Igazgatósága

Hivatali elérhetőségek

Számlázási név és cím: MLSZ Budapesti

Igazgatósága

1 1 12 Budapest, Kánai út 2/d.

Adószám: 19020848-2-43

Számlaszám: 1 1707024-20480710

Levelezési cím: MLSZ Budapesti

Igazgatósága

1053 Budapest, Curia u. 3 .

Telefon: (06-1 ) 318-1 338

Fax:(06-1 ) 266-0235

e-mail: blsz@blsz.hu,

budapest@mlsz.hu
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Bajnokcsapatok 2015-ben

A Pénzügyőr SE már 2014 nyarán is megérdemelte volna a
feljutást, de akkor végül egy végletekig tartó páros versenyfu-
tás után a hasonló erőt képviselő III. Kerületi TVE jutott rév-
be. Nagy volt a csalódás az egyesületnél, ugyanakkor volt
előnye is az újabb BLSZ I-es évnek, tovább építhették látvá-
nyos futballt játszó csapatukat. Az új bajnokság kezdete előtt
úgy tűnt, hogy hasonló erejű ellenfél híján könnyedén húzzák
majd be a bajnoki címet. A Pénzügyőr sorba hozta is a három
pontokat, de meglepetésre két rivális is tudta vele tartani a lé-
pést, az Ikarus BSE és a THSE-Sashalom is remek őszi idényt
futott, a fordulásnál öt pontra voltak csak lemaradva az első
helyen álló pasarétiektől.

A tavasz nem sok változást hozott, egészen sokáig nem nőtt és
nem is csökkent a Pénzügyőr előnye, a vízválasztó a 26. for-
duló volt. Ebben a körben a Pénzügyőr a későbbi gólkirály
Szakolczai-Sándor Balázs duplájának köszönhetően 2-1 -re le-
győzte a Sashalmot, a teljes örömöt pedig az hozta el a zöld-
fehéreknek, hogy az Ikarus meglepetésre kikapott az akkor ki-
eső helyen álló Szent Pál Akadémiától.

Nyolc pontra dagadt a Pénzügyőr előnye két riválisával szem-
ben, és ez bár még matematikailag behozható lett volna ellen-
felei által, de csekély volt a realitása annak, hogy ez
megtörténik. Félünnepi hangulatban, felszabadultan fogadta a
Hegyvidéket a Pénzügyőr a BLSZ1 . 27. fordulójában. A hazai
szurkolókat és a játékosokat kis túlzással legalább annyira ér-
dekelte az Ikarus –THSE-Sashalom mérkőzés, mint a saját ta-
lálkozójuk, szívesen ünnepeltek volna már ekkor. Ehhez az
kellett volna, hogy a Pénzügyőr legyőzze a Hegyvidéket, az
Ikarus pedig maximum egy pontot szerezzen.

BLSZ I. osztály
Nem volt kérdés a Pénzügyőr bajnoki címe
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Az Ikarus végül egy kiélezett meccsen nyerni tudott, így a
zöld-fehér szurkolóhad „csak” az újabb gólzápornak örülhe-
tett, 5-1 -re nyert a gárda. A következő körben a Budafokhoz
látogattak, amely csapat a Pénzügyőr mumusának számított az
elmúlt években, ezúttal azonban a zöld-fehérek 5-0-ra Schróth
Lajos csapatát is legázolták! Ez a 3 pont azt jelentette, hogy a
Pénzügyőr SE behozhatatlan előnyre tett szert, így két fordu-
lóval a vége előtt megnyerte a 2015/16-os BLSZ I-es bajnok-
ságot!

Nem sokkal később az is kiderült, hogy a csapatnak nem kell
osztályozót játszania az NBIII-ba jutásért, Vatai Attila vezető-
edző a hír után így értékelt:
„Egy 2013 nyara óta tartó építkezés zárult le ezzel, két év
alatt építettünk fel egy olyan csapatot, amely megérdemli az
NBIII-at. Célunk volt először az, hogy bejussunk a Budapest
Kupa döntőjébe, hogy ezzel a Magyar Kupa főtáblájára jus-
sunk, aztán célunk volt, hogy meg is nyerjük a Budapest Ku-
pát. Ezután már "csak" a bajnokságra kellett koncentrálnunk.
Nagy öröm volt a bajnoki cím, de… A sok siker semmit sem
ért volna, ha kapunk egy olyan ellenfelet az osztályozón,
amellyel szemben esetleg egy ki-ki meccsen alulmaradunk.
Természetesen nagyon boldogok vagyunk most! A játékosok,
vezetők egész évben ezzel keltek, ezzel feküdtek, hogy ezt el-
érjük. Fontos volt, hogy Pasarétet visszahelyezzük Magyaror-
szág futballtérképére! Ez a pálya, ez a kultikus hely, ez a
hangulat, és a játékosállományunk is NBIII-ért kiált. Azt még
szeretném elmondani, hogy a sikerünkben óriási szerepe van
Dr. Demeter Tamás szakosztályvezetőnek. Mellette,
köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket. Sokat köszön-
hetünk a szurkolóinknak is, akik egész évben velünk voltak.”

Magasban a kupa, bajnok a Pénzügyőr!
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Nem telt el sok idő a bajnokságból, mire már hangosan is meg
lehetett állapítani, hogy a 2014/1 5-ös BLSZII-es sorozat leg-
nagyobb esélyese az Internationale CDF SE.
Az Inter miután a budapesti másodosztályba került, nem egy
meggyengült játékosállománnyal szállt harcba, hanem tovább
erősített, és egy bombaerős kerettel tűzte ki maga elé a bajno-
ki címet. Teltek a fordulók, és a javarészt afrikai futballisták
játékát látva sokan megállapították, ez a csapat egy osztállyal
feljebb is az élmezőnyben lenne. A CDF pontvesztésére a 7.
fordulóban mutatkozott először reálisabb esély, amikor a Sza-
badkikötő ellen a 36. percben John Pault kiállította a játékve-
zető. Dr. Agonglo Joel Geraldo gárdájának azonban ez a
feladat sem bizonyult megoldhatatlannak, emberhátrányban
három gólt szerezve 4-3-ra nyerni tudott Csepelen. A követ-
kező fordulóban megszerezte legnagyobb győzelmét a csapat,
a szintén előző évi BLSZ I-es Nagytétényt hazai pályán ver-
ték 10-0-ra. A hangzatos diadal után is folytatódott a könnyű
győzelmek sora, mígnem eljött a 1 3. forduló, amikor szintén
egy korai kiállítás miatt ki-ki meccset játszottak. Nem sok hi-
ányzott a csillaghegyi bravúrhoz, de a 75. percben végül Lun-
zitisa Queson csapata javára fordította a találkozót (1 -2).
Százszázalékos őszt produkált az Inter, amelynek legkomo-
lyabb üldözője a nyáron jól igazoló ASR Gázgyár volt, de a
Metzger Tibor által vezetett csapat is 7 ponttal le volt marad-
va.
A téli szünet után rögtön jött is a bajnokság rangadója, amely
osztályon felüli színvonalt hozott. Erőteljesen kezdett az Inter,
és Aguguom hosszú indítását követően a télen az NB1 -es (! )
Dunaújvárosnál próbajátékon járt Zome Louis góljával már a
1 1 . percben megszerezte a vezetést.

A 40. percben a listavezető bebiztosította előnyét, egy bal ol-
dali szögletet követően Giwa Olekunle fejelt öt méterről a ka-
puba(2-0). Az Inter ezután elhibázott még egy tizenegyest a
62. percben, amely hiba, majdnem sokba került, mert a Gáz-
gyár egyre jobban kezdett játszani. Az óbudaiakat az sem tör-
te meg, hogy a hajrára emberhátrányba kerültek, igaz
küzdelmük így is csak a szépítésre volt elég, a 92. percben
Bodon Zoltán talált a kapuba (2-1 ).
Tíz pontra dagadt az Inter előnye! A következő fordulóban
idegenben a Hernády András által irányított mindenre képes
BVSC következett, a zuglóiak taktikus játékával nem igazán
tudott mit kezdeni az első helyezett, de végül egy óriási
meccsen 3-2-re nyerve mégis begyűjtötte a 3 pontot. A követ-
kező 12 meccsén összesen kapott két gólt a csapat, a pont-
vesztés pedig nem igazán forgott többé veszélyben!
Dr. Agonglo Joel Geraldo a Pénzügyőr ellen elveszített Buda-
pest Kupa döntő után már nem is tartotta magában azt, hogy
mit vár a csapattól: „A bajnokságban minden mérkőzést meg
kell nyerni! ”
Az Inter egyébként pont a Budapest Kupa döntője előtt tett
szert matematikailag behozhatatlan előnyre a bajnoki címért
folyó harcban. Kapusuk, Skadra László elmondása szerint,
olyannyira nem számolgattak, hogy szinte észre sem vették,
hogy már bajnokok. A csapat később véghezvitte az edzője ál-
tal kitűzött célt, és a Budatétény ellen az utolsó fordulóban
százszázalékos bajnoki címet ünnepelhetett!
Óriási fieszta vette kezdetét, hangosan szólt a zene a Gold-
ball-pályán, vidáman táncoltak, énekeltek az Inter játékosai és
a klubhoz kötődő emberek. majd ezután egy nagy közös bog-
rácsozást is tartott a csapat.

BLSZ II. osztály
100% Inter

1 12 gól után ünnepelhetett az Inter
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BLSZ III. osztály

A Pestszentimre II. 2014 nyarán második lett a BLSZ IV-
ben, így feljutást ünnepelhetett, majd gyorsan kiderült, hogy
egy osztállyal feljebb is az élmezőnybe fog tartozni a gárda.
A Pestszentimre a BLSZ III. 1 . csoportjában zseniálisan raj-
tolt, első nyolc mérkőzésén még csak pontot sem veszített. A
szép sorozatot nagyarányú győzelmek színezték, a Csep-Gól
második csapatát 7-0-ra, a Grafito SC-t 5-0-ra, míg az In-
ter04-et 4-0-ra verték. Az ellenfelek Szabó Józsefet tudták
legkevésbé tartani, aki kilenc gólt lőtt ez alatt az időszak
alatt. A 10. fordulóban az MFC Favorit elleni rangadón közel
járt a veretlensége elvesztéséhez az Imre, de Czellahó Róbert
a 92. percben döntetlenre mentette a meccset (1 -1 ). Az ősszel
ezen kívül már csak egy pontvesztése volt a csapatnak, a stí-
lusos futballt játszó Previfitt ellen újra egy kétgólos döntet-
lent játszottak. Veretlenül és 8 pont előnnyel telelhetett a
Pestszentimre, és a győzelmek sora tavasszal is folytatódott.

nem tudott, mert az első csapat a BLSZ II-ben maradt, egy osz-
tályban pedig egy egyesület két csapata nem szerepelhet.

Nem volt kérdés a Pestszentimre II. aranya
A Margitsziget volt képes legin-
kább tartani velük a lépést, de a
16. fordulóban eljött a közös
meccs, és a PSK egy 3-1 -es ide-
genbeli győzelemmel leszakítot-
ta első számú üldözőjét. A
bajnokságot két körrel a vége
előtt nyerték meg a kék-fehérek,
a Margitsziget veresége miatt a
Szent Pál II. ellen a döntetlen is
elég volt az ünnepléshez. A Pest-
szentimre II. veretlenül, tíz pont
előnnyel lett első a BLSZ III. 1 .
csoportjában, de osztályt váltani

Az utolsó fordulóban lett bajnok a Pénzügyőr II.
A BLSZ III. 2. csoportját szintén egy újonc csapat, a
Pénzügyőr II. nyerte meg. A zöld-fehérek egy 2-1 -es sikerrel
nyitottak a Lánchíd FC ellen, majd Mohácsi László négy góljá-
val 4-1 -re verték a Törökbálintot. Ez utóbbi eredmény már
előrevetített valamit a jövőt illetően, mert a Kiss János csapa-
tán ritkán szoktak átszáguldani. A zöld-fehérek olyannyira jól
meneteltek, hogy mire eljött a téli szünet az élen állva négy
pont előnyre tettek szert. Mögöttük a '33 ' FC, a BÜSKE, és a
Nagytétény azonos pontszámmal állt. Nyílt volt a bajnokság,
de ahogy telt az idő a későbbi bajnoknak már csak egy igazi el-
lenfele maradt, a '33 '! Az utolsó előtti fordulóban játszották a a
bajnokság rangadóját, amely remek színvonalt és 1 -1 -es dön-
tetlent hozott. A záró körben így a Pénzügyőrnek a Polgári el-
len már csak egy pontra volt szüksége. Seres Zsolt tanítványai
1 -0-ra nyerni tudtak, így megszerezték az aranyérmet! A
Pénzügyőr II. így két év alatt két aranyérmet szerzett!

Szuper éve volt a Hidegkútnak
A hidegkútiak az évad elején még
csak titkos bajnokesélyesként gon-
doltak magukra, de ahogy telt az
idő úgy lehettek egyre biztosabbak
abban, hogy ezt a bajnokságot meg
tudják nyerni. A csapat a téli szü-
netben egy félbajnokságnyi mérkő-
zéssel készült a tavaszi szezonra, a
jó felkészülés mellett a remek csa-
pategység diadala ez a siker. A baj-
noki cím megszerzése után Apjok
Gergelyt, a Hidegkúti SC technikai
vezetőjét és játékosát kérdeztük. "
Tavaly tavasszal, amikor a III. ker.
TVE műfüves pályáján hontalan
csapatunk "otthon" kikapott 5-0-ra
a későbbi bajnok kerületi riválistól,
álmaimban sem gondoltam volna,

hogy 1 év múlva bajnoki címet ünneplünk majd.
Hihetetlen élmény. Nekem ez az első bajnoki cí-
mem, amióta Hidegkúton vagyok és köszönöm az
összes pályára lépő játékosnak, vezetőedzőnknek

Martin Bélának és mindenkinek,
aki valamilyen formában hozzájá-
rult ehhez a csodás sikerhez. Kö-
szönjük a szurkolóknak a
támogatást, és köszönjük a II. kerü-
leti Önkormányzatnak, hogy végre
elindították a hidegkúti fejlesztése-
ket, amiket olyan régóta vártak a
környékbeliek. Jövőre jön a BLSZ
II., az már egy más kávéház lesz,
de remélem, hogy sikerül felven-
nünk a ritmust és sikerül majd a
bennmaradás! "
Mint később kiderült a Hidegkút-
nak a budapesti másodosztályban is
sikerült felvennie a ritmust, mert a
hetedik helyen telelt a HSC.
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BLSZ IV. osztály
Kiesés után bajnoki aranyat

ünnepelt a Prókátor
10 pont előnnyel lett bajnok

a Kelen II.

Futballünnep zárásként

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság és a
PestiFoci.hu szervezésében első alka-
lommal került megrendezésre a Pesti-
Foci.hu - BLSZ Bajnokok Tornája
Pesthidegkúton! A tornán a BLSZ IV.
három legtöbb pontot szerző bajnoka
körmérkőzéses rendszerben döntötte el,
hogy ki a "bajnokok bajnoka", és
ugyanezt tette a BLSZ III. három első
helyezettje is. A BLSZ III-asok verse-
nyét a Pénzügyőr II. nyerte meg egy na-

gyon izgalmas finálé után. A rendesjá-
tékidő 1 -1 -es döntetlent hozott, végül
1 5 (! ) büntető döntött a zöld-fehérek ja-
vára. A BLSZ IV-esek közül a Kelen
SC II. bizonyult a legjobbnak, mindkét
ellenfelét legyőzte! A napot egy remek
hangulatú díjátadó zárta, amely során
nem csak a torna díjai kerültek kiosz-
tásra, hanem a bajnoki címért járó
aranyérmek és kupák is! A remek han-
gulatú torna méltó zárása volt az évnek.

Európai kuriózum valószínűleg, hogy
egy testnevelésre szakosodott felsőokta-
tási intézmény labdarúgócsapata a legal-
sóbb osztályban szerepel, ezt orvosolta
2015-ben a TF, amely megállíthatatlan
volt! Nem akárhogyan kezdték a BL-
SZIV. 2. csoportját, első nyolc mérkőzé-
sükön átlagban nyolc gólt szereztek. Az
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy eb-
ben az időszakban aratták legnagyobb
arányú győzelmüket, a Híd-Unió SE el-
len 20-0-ra nyertek. Az őszt mégis a
Külker zárta az élen, amely idegenben
3-0-ra legyőzte a Tesiseket. Ez a két
csapat a szünet után is a végsőkig har-
colt a bajnoki címért, pontokat csak el-
vétve veszítettek. A bajnokság a 22.
fordulóban dőlt el, amikor a TF egy 3-1 -
es idegenbeli sikerrel visszavágott a
Külkernek. Bár a csapat előnye még be-
hozható lett volna, az odáig látottak
alapján erre kevés esély volt. Nem is hi-
báztak többször, és impozáns mérleggel,
huszonkét győzelem mellett két vere-
séggel, 1 40 lőtt és 29 kapott góllal lettek
a legjobbak. A bajnokság legjobb góllö-
vője is a TF-ből került ki, Marton Gergő
35-ször vette be az ellenfelek kapuját.

A Prókátor nem dőlt a kardjába, miután
a BLSZ III-ból 2014-ben kiesett. A
BLSZ IV. 1 . csoportját egy hét meccses
győzelmi sorozattal kezdte. Először a 8.
fordulóban vesztett pontokat, a Gamma
LSE tudott 4-3-ra nyerni ellene, egy na-
gyon izgalmas mérkőzésen. Nem vélet-
lenül a Gamma volt a legyőző, mint
később kiderült a bajnoki címért is ez a
csapat volt a Prókátor legnagyobb riváli-
sa. A téli szünetig nem is kaptak ki más-
tól, és 7 pontos előnnyel várhatták a
folytatást. A tavasz elején két meglepő
vereséget is begyűjtött a későbbi bajnok,
és a 20. fordulóra 3 pontra olvadt az
előny. A következő körben a Gamma ezt
le is dolgozhatta volna, de a bajnokság
rangadója 3-3-as döntetlent hozott. Ez-
zel a remivel a Prókátor jó helyzetbe
hozta magát, és 4 héttel később, a soro-
zat vége előtt két fordulóval behozhatat-
lan előnyre tett szert! A bajnokságot egy
7-1 -es vereséggel zárta a gárda, de
szomorú emiatt már senki nem volt.

Bravúrnak számít, amikor egy egyesü-
letnek két csapata egyszerre lép egy osz-
tállyal feljebb. Ez sikerült most a
HSC-nek, amelynek miután első csapata
bajnokságot nyert, nem sokkal később a
tartalékja is aranyat ünnepelhetett. A
BLSZ IV. 3. csoportjában ősszel pará-
désan meneteltek a zöld-fehérek, tizen-
egy győzelem mellett egy döntetlennel,
veretlenül hozták le az idényt. Az őszi
második Hercules tudta őket csak meg-
állítani, a 7. fordulóban egy gólgazdag
rangadót vívott egymással a két csapat,
amely 4-4-es döntetlent hozott. A HSC-
nek fordulásnál öt pont volt az előnye,
amely a téli szünet után egészen a baj-
nokság végéig nem akart nagyobbra nő-
ni. A bajnokságot csak a véghajrában
nyerte meg a HSC. A bajnokcsapat
egyik legfontosabb láncszeme, Gál
László volt, aki gyakorlatilag egyszerre
két bajnokságot védett végig, hiszen a
BLSZ III-as és a BLSZ IV-es csapatnak
is elsőszámú kapusa volt.

A Kelen tartalékcsapatában több olyan
játékos is szerepelt, amely nem is olyan
rég még a BLSZ I-es keret tagja volt. A
játékoskeret erőssége mellett az össze-
szokottság is a csapat mellett szólt a
végső siker eléréséhez. A kispadon pe-
dig a Szőke László - Modla Gábor páros
ült, akik szintén nem akkor ismerték
meg egymást, régóta a klubhoz tartoz-
nak. Rátérve a csapat szereplésére, az
első két meccsét magabiztosan, 14 gólt
szerezve nyerte a gárda, de a következő
körben az MLTC II. gyorsan megállítot-
ta őket (3-2). Ebben az időszakban nem
ment a Kellennek, mert nem sokkal ké-
sőbb a SZAC II. vel, és a THSE-Sasha-
lom II-vel is döntetlent játszottak. Az
őszt viszont úgy zárták, ahogy kezdték,
az Inter04 és a Gázgyár második csapa-
tára is súlyos vereséget mértek. A
fordulásnál azonban 4 pontos előnnyel
az élen voltak, és ezt az előnyt nem csak
megtartották a tavasszal, hanem 10
pontra növelték!

140 gólt lőtt a TF

Hidegkúti dupla
feljutás
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TTééllii uuttáánnppóóttllááss tteerreemmttoorrnnaa

A BLSZ hagyományos téli utánpótlás
teremtornájának színhelye a Budafoki
MTE tornacsarnoka volt. A selejtezők
után korosztályonként négy-négy együt-
tes került a döntőbe, ahol kőrmérkőzés
után alakult ki a végső sorrend.
Az U9-es korcsoportban a BVSC-Zugló
együttese végzett az élen. A zuglóiak az
első fordulóban vereséget szenvedtek a
Mészöly Focisuli csapatától, majd nyer-
tek a CsHC 94 SE ellen, és a záró fordu-
lóban a két győzelmet szerző Ikarus
BSE következett. Az Ikarus számára
már az egy pont is elegendő lett volna
az első helyhez, de nagy küzdelemben a
BVSC győzött 3-2-re. Így mindkét csa-
patnak hat-hat pontja volt, és az egymás
elleni eredmény döntött a zuglóiak javá-
ra. A harmadik helyet a CsHC szerezte
meg, miután a záró fordulóban 2-0-ra
nyert a Mészöly FS ellen.
Különdíjban részesültek a csapatok leg-
jobbjai, és ők a következők voltak: Sch-
midt Balázs (BVSC), Balogh Zsombor
(Ikarus), Sándor Csongor (CsHC), Pál-
völgyi Patrik (Mészöly).
Az U10-es korosztályban a Mészöly Fo-
cisuli és az Újbuda Kft két-két győze-
lemmel várhatta a befejező fordulót. A
Mészöly FS biztosan nyert 3-0-ra, és
pontveszteség nélkül végzett az első he-
lyen. A harmadik helyet az Ikarus BSE
szerezte meg, miután az utolsó mérkő-
zésen legyőzte a Szent Pál Akadémia
gárdáját.
Ebben a korcsoportban különdíjat kapott
Scheidl Bernát (Mészöly FS),
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Tornák teremben és szabadtéren

Vidnyászki Mátyás (Újbuda), Major-
Nemes Kristóf (Ikarus), Bozsik Belián
(Szent Pál Akadémia)
Az U11 -es korosztályban a négyes dön-
tő utolsó összecsapásán dőlt el az első
hely sorsa. Az addig két győzelemmel
álló Újbuda számára már a döntetlen is
elegendő lett volt a Gloriett SE ellen, de
nagy küzdelem után nyert 2-1 -re a Gl-
oriett. A 3. helyen a Mészöly Focisuli
végzett. A különdíjasok: Szabó Donát
(Gloriett), Vidnyánszky Ádám (Újbu-
da), Szabó Máté (Mészöly FS), és
Bajzáth Ádám (BVSC-Zugló).
Az U12-esek mezőnyében a döntő
mindhárom mérkőzését megnyerte a
Mészöly Focisuli, így megszerezték má-
sodik aranyérmüket a 2015-ös BLSZ té-
li utánpótlás teremtornán. A Mészöly FS
a két aranyérem mellett még két bronz-
éremmel is büszkélkedhet. Ebben a kor-
csoportban a 2. az Ikarus BSE, a 3.
Gloriett SE lett. A korosztály különdíjait
Pápai Emőke (Mészöly FS), Tóth Bercel
(Ikarus BSE), Balogh Attila (Gloriett
SE), és Farsang Lőrinc (Hidegkút SC)
vehette át.
Az U13-as mezőny esélyese a Grund FC
együttese volt, de az utolsó fordulóban
vesztettek az addig még pont nélkül álló
Gloriett SE ellen, így a Baráti Bőrlabda

FC lett az első. A Grund FC a 2. helyen
végzett, megelőzve a Szent Pál Akadé-
mia FC gárdáját.
A korcsoport különdíjasai Benke Károly
(Baráti Bőrlabda), Hajdú Bálint (Grund),
Szigeti Kristóf (Szent Pál Akadémia),
Strohmayer Tamás (Gloriett) lettek.
Az ünnepélyes díjkiosztón a torna fő-
szervezője, Halászi Ferenc ismertette a
végeredményt, majd a legjobbaknak a
kupákat, az érmeket, valamint az ajándé-
kokat Lovász Tamás István az MLSZ
budapesti igazgatója, Kiss László a
BLSZ szakmai igazgatója, és Antal Pé-
ter grassroots koordinátor adta át. -Jó
mérkőzéseket láthattunk, igazi futball
hangulat jellemezte a torna döntőjét
–mondta zárásként Lovász Tamás István
– Gratulálok a legjobbaknak, és remé-
lem, sokszor találkozunk még a pályá-
kon. Egy-egy ilyen utánpótlás tornán
mindig szólni kell arról, hogy a szülők
nélkül nem lennének ilyen sikeresek
ezek az események, ezért külön köszö-
net illeti őket.

Nagy verseny volt minden korosztályban



1 1 . BLSZ Téli felnőtt teremtorna

A 2015-ös esztendőben a felnőtt férfi
csapatok voltak a legfrissebbek, már ja-
nuár 3-án és 4-én lejátszották a jubileu-
mi, 1 0. teremtorna döntőjét. A sorozat
20 csapat részvételével még 2014 de-
cemberében elkezdődött a Budafoki
MTE tornacsarnokában. Az elődöntő
egyik ágán a Szent Pál Akadémia és a
43. sz. Építők csapott össze egymással.
Az Építők végig vezetve nyert 7-5-re, és
akárcsak az előző évben, most is bejutott
a döntőbe. A másik ágon a BLSZ II.
osztályú Csep-Gól FC jól kezdett a Bu-
dafok ellen, elhúzott 2-0-ra, de a budafo-
kiak fordítottak, és 7-4-es győzelemmel
léphettek a döntőbe. A fináléban a Bu-
dafok nagy csatában nyert 7-6-ra, és így
a torna győztese lett. Az Építők együtte-
sének ezúttal is meg kellett elégednie az
ezüstéremmel. A budafokiak az arany-
érem mellett még egy különdíjat is elvit-
tek, játékosuk Fekete Máté 18 találatával
a torna gólkirálya lett. A 3. helyért leját-
szott mérkőzésen a Szent Pál Akadémia
5-4-re nyert a Csep-Gól FC ellen.
Az ünnepélyes díjkiosztón az MLSZ bu-
dapesti igazgatója Lovász Tamás István
értékelte a jubileumi téli teremtorna so-
rozatát, majd átadta a díjakat és az aján-
dék labdákat a legjobb négy csapatnak.

A 43. sz. Építők sikerével zárult az
MLSZ Budapesti Igazgatósága által 1 1 .
alkalommal kiírt BLSZ felnőtt téli te-
remtorna. A csapatok részéről nagy volt
az érdeklődés a torna iránt. Gyorsan
összejött a mezőny. A selejtező csopor-

tokban, 24 csapat részvételével, már
2015. decemberben lejátszották a mér-
kőzéseket. 2016. január 9-én került sor a
középdöntőre, majd 10-én a döntőre. A
mérkőzések színhelye a Budafoki MTE
sportcsarnoka volt, és a selejtezőkből to-
vábbjutott 1 2 csapat háromszor négyes
csoportot alkotott. A legjobb nyolc közé
a csoportok első és második helyezett-
jei, valamint a két legjobb harmadik ke-
rült. Itt már egyenes kieséses
rendszerben folytatódott a küzdelem.
Először a Kelen SC – Pestszentimre II.
összecsapásra került sor, és a BLSZ II.
osztály listavezetője kezdett jobban,
majd a Pestszentimre ledolgozta a hát-
rányt, de végül a Kelen diadalmaskodott
(7-6). A Pestszentimre II. bár kiesett,
azereplésével, mint minden évben, ismét
maradandót alkotott. A RAFC – Testvé-
riség találkozón 2-0-ra elhúzott a
RAFC, a Testvériség azonban egyenlí-
tett. A RAFC győztes gólja 6 perccel a
mérkőzés vége előtt esett (3-2). Rendkí-
vül izgalmas volt a Budafoki LC – 1908
SZAC összecsapás. A végeredmény 4-4
lett, majd a büntetőrúgásokban a címvé-
dő budafokiak bizonyultak jobbnak, és
jutottak a négy közé. Az elődöntő ne-
gyedik mérkőzésén a 43. sz. Építőknek
nem okozott különösebb gondot a Pira-
mis SE legyőzése (1 1 -1 ).
A döntőbe jutásért a Kelen a RAFC gár-
dájával csapott össze, és kiharcolta a to-
vábbjutást (5-3). Az elődöntő másik
ágán megismétlődött az előző évi torna
döntője, a Budafoki LC és a 43. sz. Épí-
tők találkozott egymással. Akkor a Bu-
dafok bizonyult jobbnak, és a torna
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győztese lett. Most visszavágott az ak-
kori vereségért az Építők (6-3).
A fináléban előbb a harmadik hely sor-
sát döntötték el, a találkozó az utolsó
percig izgalmas volt, végül a jobban haj-
rázó Budafok nyert a RAFC ellen (4-3),
így bronzérmes lett. Az első helyért a
Kelen és a 43. sz. Építők csatázott egy-
mással. Színvonalas, változatos mérkő-
zésen nyert az Építők (4-3), és ezzel a
2014-es és a 2015-ös ezüstérem után
most aranyérem kerülhetett a csapat já-
tékosainak nyakába. - Az elmúlt évek-
ben úgy éreztük, hogy megérdemeltük
volna, hogy miénk legyen a legjobbnak
járó kupa, de most állt össze minden eh-
hez a sikerhez. A döntőben most is baj-
ban voltunk, de 3-1 -es vesztes pozíció
után a csapat megmutatta, hogy mennyi-
re egységes. - értékelt Emecz Viktor, az
Építők edzője.
Az ünnepélyes díjkiosztón Lovász Ta-
más István, az MLSZ budapesti igazga-
tója értékelte a tornát, majd átadta a
díjakat a legjobbaknak. A gólkirálynak
járó különdíjat, a 1 8 találatos Vécsi Gá-
bor (43. sz. Építők) vehette át Kiss Lász-
lótól, a BLSZ szakmai igazgatójától.

A 43.sz. Építők SK csapata lett a 1 1 . BLSZ Téli felnőtt teremtorna győztese!

Először indult, második lett a Kelen
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6. BLSZ női teremtorna

A Budafoki MTE tornacsarnoka adott
otthont az 5. BLSZ női téli teremtorná-
nak 2015. február 14-én és 15-én. A be-
nevezett 1 0 csapat három csoportban
vívta a selejtezőket, majd egyenes kiesé-
ses rendszerben folytatódott a küzdelem.
Az elődöntőbe jutásért játszott mérkőzé-
seken csak a Csepel – Inter 04 összecsa-
pás zárult szoros eredménnyel (1 -0), a
többi három mérkőzés – III. Kerületi
TVE – BVSC-Zugló (4-0), Metis NFC –
Kelen SC (4-0), Astra Hungary – Kor-
mányőr SE (4-0) – „sima” volt.
Az elődöntőben a III. Kerületi TVE fö-
lényesen nyert a Csepel ellen (8-1 ), míg
a másik ágon a Metis NFC harcolta ki a
fináléba jutást az Astra Hungary ellen
(5-0).
A bronzmérkőzésen a Csepel feledtette
az elődöntőben elszenvedett súlyos vere-
séget, öt góllal terhelte meg az Astra ka-
puját (5-0). A döntőben a többet
kezdeményező, és a helyzetei jobban ki-
használó III. Kerületi TVE biztosan
nyert a Metis NFC ellen (3-0).
A torna legjobb kapusának Váradi Judit
(Metis NFC), legjobb mezőnyjátékosá-
nak Szabó Tímea (III. Kerület) bizo-
nyult, míg a gólkirály, 9 találattal
Horváth Fruzsina (III. Kerület) lett.
Az ünnepélyes díjkiosztón a kupát, az
érmeket és a különdíjakat Lovász Tamás
István az MLSZ budapesti igazgatója,
Kiss László a BLSZ szakmai igazgatója,
és Antal Péter grassroots koordinátor ad-
ta át.
A 6. női teremtornán 2016. január 16-án
és 17-én 13 csapat lépett pályára. A se-
lejtező csoportokból az első két együt-
tes, és a két legjobb harmadik lépett
tovább. A négy közé jutásért egyenes ki-
eséses rendszerben zajlott a torna, és a
Metis NFC, az Astra, valamint a Fortuna
biztos győzelemmel jutott tovább. A
Csepel FC SE – Kormányőr II. találkozó
3-3-ra végződött, és következtek a bün-
tető rúgások. A kiírás szerint 3-3 bünte-
tőt rúgott volna mindkét csapat, de ennyi
pontrúgásból nem sikerült dűlőre
jutniuk, 9 büntető után még versenybe
volt mindkét gárda. Végül a 10 körben
biztosította az elődöntőbe jutást a Csepel
együttese.
Az elődöntőben a Metis egy korán szer-
zett találattal 1 -0-ra nyert az Astra ellen,
míg a Csepel 2-0-ra bizonyult jobbnak a
Fortuna csapatánál. A döntőben a Metis
2-0-ra elhúzott, taktikus játékkal tartotta
előnyét, és hiába igyekezett a Csepel,

Teremben is nyerő volt a Metis!

csak az utolsó pillanatokban szépített. A
2-1 -es végeredmény azt jelentette, hogy
a 6. BLSZ női teremtorna győztese a
Metis NFC lett, míg az ezüstérem a Cse-
pel játékosainak nyakába került. A 3. he-
lyért lejátszott mérkőzésen már-már úgy
tűnt, hogy 2-2 marad a végeredmény, és
büntető döntenek, amikor egy távoli

Negyedik alkalommal rendezte meg a
Csepel-szigeti Fogyatékos SE a BLSZ
támogatásával a Döni emléktornát. A
szervező egyesület a sajnos korán el-
hunyt játékosának, Horváth Margitnak
az emlékére írta ki ezt a tornát az SE el-
nöknek, Medvegy Juditnak a kezdemé-
nyezésre. Az időjárás alaposan próbára
tette a csapatokat, a mérkőzéseket végig
esőben játszották. A rossz idő ellenére
megtarthatták a tornát, mivel a SZAC
műfüves pályáinak nem ártott az eső.

bomba gól az Astra javára döntött a For-
tuna ellen. A torna gólkirálynője az Ast-
ra játékosa Kiss Orsolya lett 1 0
találattal.
A díjakat a legjobbaknak az MLSZ bu-
dapesti igazgatója Lovász Tamás István
és Kiss László a BLSZ szakmai igazga-
tója adta át.

IV. Döni női emléktorna

Az öt csapat körmérkőzéses formában
döntötte el a végső sorrendet. Az első
helyen az Írisz együttese végzett veretle-
nül. A 2. a Renova együttese lett, míg az
előző évi győztes Femina a 3. helyet
szerezte meg. A 4. a László Kórház, míg
az 5. a Csőszer-Vénusz csapata lett. Kü-
löndíjat kapott a legjobb kapus Fekete
Mária (László Kórház), a legjobb me-
zőnyjátékos Gecse Mária (Csőszer-Vé-
nusz) és a gólkirálynő Schumi Dóra
(Írisz).



A 2015-ös 5. Téli Nagypályás Torna

A Csillaghegyi MTE szervezésében, a
BLSZ támogatásával zajló Téli Nagypá-
lyás Tornán a benevezett 24 csapat hatos
csoportokban vívta a selejtezőket. A
mérkőzések színhelye a hagyományok-
nak megfelelően a Siketek sporttelepe
volt, és a sorozat 2015. január 10-től
február 22-ig hét héten keresztül zajlott.
Az „A” csoportban az utolsó fordulóban
a két veretlen, a Pestszentimre II. és a
Zsámbék együttese találkozott. Össze-
csapásuk döntetlenre végződött, de a
Zsámbék együttesének korábban volt
már egy döntetlenje, a csoportelső a
Pestszentimre II. lett. A „B” csoportban
a TNT-n először induló Unione FC
pontveszteség nélkül végzett az élen. A
„C” csoportban az utolsó fordulóig ve-
retlen volt a Pestszentimre I. gárdája, de
a Hallássérültek válogatottja ellen hiába
vezettek 2-0-ra, sérülések miatt a csapat
létszáma hét fő alá esett, így a játékveze-
tő lefújta a mérkőzést. A szabályok ér-
telmében a Hallássérültek együttese
kapta a három pontot, de ez nem befo-
lyásolta a Pestszentimre első helyét. A
„D” csoportban az Airnergy FC és a Szi-
getgyöngye is azonos pontszámmal zárt,
de az Airnergy csapatának jobb volt a
gólkülönbsége.
Az elődöntő egyik ágán az Airnergy 2-
0-ra legyőzte a Pestszentimre II. gárdá-
ját, míg a másik ágon 1 -1 -es döntetlenre
végződött az Unione FC – Pestszentimre
I. találkozó. A 11 -es rúgásokban 3:2

Négy főváros tornáján

Két évtizedes múltra tekint vissza az
U16-os korosztályban a négy főváros –
Budapest, Pozsony, Zágráb, Ljubljana –
tornája. 2015-ben Pozsony volt a szín-
hely, és Budapest válogatottja az első
fordulóban a házigazdával mérkőzött.
Az összecsapást Dévényi Márton, Szabó
Márk és Szíjártó Gábor góljaival Buda-
pest nyerte 3-0-ra. A második forduló-
ban 1 -0-ra vereséget szenvedett a
magyar főváros együttese Zágrábtól,
majd a záró összecsapás Ljubljana ellen
0-0 lett.
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-Nehéz volt a feladat, mert 24 óra lefor-
gása alatt három mérkőzést kellett meg-
vívni – mondta Steer Ferenc szövetségi
edző – Válogatottunk taktikusan, fegyel-
mezetten játszott, igazi csapat volt. Nem
sok hiányzott ahhoz, hogy előrébb vé-
gezzünk. Külön ki kell emelnem Nagy
Dániel teljesítményét, aki két mérkőzé-
sen védett, és nem kapott gólt, így a tor-
na legjobb kapusa lett.
A bronzérmes csapat tagjai: Nagy
Dániel (II. ker. UFC), Polyák Martin
(REAC) kapusok. Ferincz Péter, Szabó
Márk (ESMTK), Szántovszki Soma,
Laczkó Zsombor, Wágner Róbert
(REAC), Abdul Bence (III. ker. TUE),
Németh Roland, Dévényi Márton
(Airenergia), Nyitrai Tamás, Szíjártó
Gábor (Újpesti Haladás), Pongó Mihály
(Goldball), Madar Máté (Mészöly FS),
Kovács Marcell (Kelen), Budai Dávid
(Soroksár).

arányban az Unione bizonyult jobbnak.
A fináléban nagy küzdelem után az
Unione FC együttese 2-1 -re győzött az
Airnergy FC együttese ellen, így a torna
győztese lett. A 3. helyért lejátszott
mérkőzésen meglepetésre a Pestszent-
imre II. jobbnak bizonyult a Pestszent-
imre I. gárdája ellen (2-1 ).
Az ünnepélyes díjkiosztón a kupákat, az
érmeket, az okleveleket, és a különdíja-
kat Lovász Tamás István az MLSZ bu-
dapesti igazgatója, Kiss László a BLSZ
szakmai igazgatója, Nagy Miklós az
MLSZ JT örökös tiszteletbeli elnöke,
Horváth Zoltán a Goldball 94 FC elnö-
ke, és Boldizsár Imre a TNT elindítója,
a Csillaghegyi MTE elnöke adta át.

A 2015-ös TNT győztese az Unione FC lett

Először indult, első lett az Unione



Amatőr válogatottak tornája

Két napon keresztül a BLSZ szervezésé-
ben a Budafoki MTE sporttelepén zajlott
a megyei amatőr válogatottak tornája öt
férfi és öt női csapat részvételével. A
férfiaknál 2015. június 1 3-án, szomba-
ton Budapest válogatottja Pest megye el-
len lépett először pályára, és az
összecsapás gólnélküli döntetlenre vég-
ződött. A következő ellenfél Győr-Mo-
son-Sopron megye együttese volt, és
Budapest Markovics Ádám, valamint
Csabai Tamás góljaival nyert 2-1 -re.A
torna második napján Fejér megye ellen
bizonyult jobbnak Budapest, az ered-
mény 1 -0 volt, és a gólt Bánk Levente
szerezte. Az utolsó fordulóban az addig
szintén veretlen Veszprém megye volt
az ellenfél. Ha Budapest csapata nyer,
akkor torna győztes. Veszprém szerzett
vezetést, és hiába igyekezett a budapesti
amatőr válogatott, még egy tizenegyest
is hibázott, az eredmény már nem válto-
zott. Budapest így bronzérmes lett, az el-
ső helyen jobb gólkülönbséggel végző
Pest megye, valamint Veszprém megye
mögött. A negyedik Győr-Moson-Sop-
ron megye, míg az ötödik Fejér megye
lett.

A nők mezőnyében viszont Budapest
válogatottja szerezte meg az aranyérmet.
Az első mérkőzésen Véninger Tünde és
Farkas Klaudia góljaival 2-0-ra győzött
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Komárom-Esztergom ellen a válogatott,
majd Pest megye ellen Kalász Kitti talá-
latával 1 -0 lett az eredmény. Vasárnap
folytatódott a jó szereplés, fölényes győ-
zelem következett Veszprém megye el-
len (4-0). A sikerhez Farkas Klaudia
mesterhármassal járult hozzá, a negye-
dik gól szerzője Külüs Zsuzsanna volt.
A záró fordulóban Fejér megye ellen
már a döntetlen is elegendő volt az első
helyhez. Az eredmény 1 -1 lett, és a bu-
dapesti csapat gólját Dreiszíger Dóra
lőtte. A további sorrend: 2. Fejér, 3 .
Pest, 4. Komárom-Esztergom, 5. Veszp-
rém.
Az ünnepélyes díjkiosztón négy területi
igazgató, Lovász Tamás István (Buda-
pest), Benkő Tamás (Pest megye),

Horváth László (Győr-Moson-Sopron
megye), és Schneider Béla (Fejér
megye) adta át a kupákat.

- Az amatőr labdarúgás ünnepe volt ez
az esemény, ahol a játéké volt a fősze-
rep, és valóban látványos mérkőzésekre
került sor. A szervező BLSZ nevében
köszönöm, hogy a felkért megyék elfo-
gadták a meghívásunkat és a bajnokság
végeztével is eljöttek. Szeretnénk, ha a
kezdeményezésünk a jövőben folytatód-
na. Annak külön örülök, hogy első alka-
lommal női megyei amatőr válogatottak
részvételével is tornát rendezhettünk –
köszönt el a megyék válogatottjaitól Lo-
vász Tamás István, az MLSZ budapesti
igazgatója.

Farkas Klaudia kezében a legjobb női válogatottnak járó kupa

Markovics Ádám és Budapest az élre tör



A Budapest bajnokságban négy osztály-
ban szerepelnek a csapatok. Az I. osz-
tályban és a II. osztályban 16-16, a III.
osztályban, három csoportban 14-14
együttes, míg a IV. osztályban, négy
csoportban csoportonként 14 csapat ját-
szik. A legalacsonyabb osztály 4. cso-
portjában csak tartalékcsapatok kerültek
besorolásra. A 2015/2016-os bajnoki év
indulásakor történt változásokról, és a
csapatok őszi idénybeli teljesítményéről
Bodoki Józseffel, a BLSZ Versenybi-
zottsága elnökével beszélgettünk.

-A BLSZ bajnoka, a Pénzügyőr SE 2015
nyarán feljutott az NB III-ba, és mivel, a
sportág harmadik vonalából nem volt fő-
városi kieső, az I. osztályban egy hely
felszabadult – kezdte a beszélgetést Bo-
doki József – A két kieső az RTK-VAS-
LÓ és a Kelen SC volt, helyükre a
BLSZ II. osztályból felkerült a bajnok
Inter CDF SE és a második helyezett
ASR Gázgyár. A kiírás értelmében a
BLSZ I. osztály megüresedett helyére
felkértük a II. osztályban harmadik he-
lyen végzett Műegyetem FC csapatát, és
ők éltek a lehetőséggel. A BLSZ II. osz-
tályban két üres helyet kellett betölteni,
mert távozott a Műegyetem, és a III.
osztály bajnokai közül nem léphetett
magasabb osztályba a Pestszentimre II. ,
mivel az egyesület első csapata BLSZ II.
osztályú. A III. osztály legjobb második
helyezettje, a Chinoin nem vállalta a fel-
kérést, ezért a két legjobb kieső, a Buda-
tétény, és a II. Ker. UFC bennmaradt a
második vonalban. A másik csoportok
bajnokai, a Hidegkúti SC és a Pénzügy-
őr SE ősztől már a II. osztályban szere-
pelhetett. A BLSZ IV. osztályból a
csoportok első és második helyezettjei
juthattak fel a III. osztályba, és vala-
mennyi bajnok, a Prókátor SE, a TFSE,
a Hidegkút II. valamint a Kelen SC II.
vállalta a magasabb osztályt. A második
helyen végzettek közül csak a Hercules,
ezért a hiányzó helyeket felkéréssel pó-
toltuk.

-Milyen teljesítményt nyújtottak ősszel a
csapatok? Melyek teljesítettek várakozá-
son felül, és melyek maradtak el?

-A BLSZ I. osztályban meglepetésre a
két újonc ott van az élen. Az Inter CDF
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parádésan kezdett, hét forduló után pont-
veszteség nélkül állt, majd a 8. forduló-
ban vesztett az esélytelenebb
Ferencvárosi FC ellen. Ez a botlás meg-
zavarta a csapatot, és a következő fordu-
lókban a rangadókon, az Ikarus BSE és
az ASR Gázgyár ellen nem sikerült pon-
tot szerezniük. Ennek ellenére a második
helyen zárták az őszt. A listavezető vé-
gig kiegyensúlyozott teljesítményt nyúj-
tott, a záró fordulóig veretlen maradt,
akkor maradt alul a Voyage SE gárdájá-
val szemben. Veszélyes lehet az élen lé-
vőkre a THSE-Sashalom, az Ikarus
BSE, és az ősszel a szebbik arcát mutató
Unione FC. Számomra meglepetés a
RAFC és a Budafok gyengébb szereplé-
se. Sajnálatos a KISE létszám problémá-
ja. Vélhetően a téli szünetben történt
edzőváltás után kedvezően alakul majd a
csapat jövője. A BLSZ II. osztályban a
Kelen SC magabiztosan halad a bajnoki
cím felé. Innen két csapat juthat majd fel
az I. osztályba, és ezért nagy versenyfu-
tás várható majd a Nagytétény, a Pest-
szentimre, az RTK-VASLÓ, és a II. Ker.
UFC között. A III. osztály 1 . csoportjá-
ban a Goldball 94 FC, és az előző évi
bajnok Pestszentimre II. az esélyes a fel-
jutásra. A 2. csoportban három csapat
viaskodik a dobogós helyezésekért, az
újonc TFSE, valamint a Törökbálinti
FC, és a BEAC. A 3. csoportban a Test-
vériség II. és az újonc Kelen SC II. a fel-
jutó helyek várományosai.

-Az utánpótlás mezőnye hogyan alakult?

-Öt korosztályban zajlik a bajnokság.
Sajnos az U19-ben csak 9 csapat van.

Az U17-ben jobb a helyzet, itt két cso-
portban 9-9 együttes szerepel. Az elmúlt
évekhez viszonyítva nincs különösebb
változás az U16-os és az U15-ös korosz-
tályban. A 14 éveseknél három csoportot
alakítottunk ki.

-Jubileumához érkezett a Budapest Ku-
pa, 40. alkalommal került kiírásra. Mi-
ként alakul a kupában a program?

-Elöljáróban elmondanám, hogy 2015
nyarán a 39. Budapest Kupa győztese, a
Pénzügyőr SE, és második helyezettje,
az Inter CDF felkerült a Magyar Kupa
főtáblájára. Az Inter az 1 . fordulóban
erőnyerő volt, míg a Pénzügyőr Lenti-
ben nyert 2-0-ra, és léphetett tovább. A
2. fordulóban a Pénzügyőr az NB I-es
Haladást kapta ellenfélként, és ez nehéz
feladatnak bizonyult. Az Inter viszont
szerencsésebb volt, hazai környezetben
5-1 -re nyert a Hajdúböszörmény ellen.
A 3. fordulóban az NB III-as III. Kerület
gárdáját fogadta, és 2-1 -re győzött. Elju-
tott az Inter a 4. fordulóig, ahol a Tisza-
újváros állta az útját. A jubileumi
Budapest Kupában 100 csapat indult, és
az 1 . fordulóban csak a BLSZ III. és IV.
osztályú csapatai léptek pályára, kiegé-
szülve a BLSZ II. osztályban szereplő
Budatétény és a II. Ker. UFC együttesei-
vel. A 2. fordulóban már bekapcsolódtak
a BLSZ I. osztály 16 csapata, és a BLSZ
II. osztály 12 együttese. Azért 12, mert a
16-ból már két csapat ott volt az 1 . for-
dulóban, és két tartalékcsapat is szerepel
ebben az osztályban, és azok nem ne-
vezhetnek. Februárban 32 csapat folytat-
ja, és a döntőre áprilisban kerül sor.

A Budapest bajnokság 2015/2016 évi idényének őszi gyorsmérlege
Interjú Bodoki Józseffel a Versenybizottság elnökével

Az Ikarus ellen is fordítani tudott a Gázgyár



A 2014/1 5. évi Budapest bajnokságok végeredménye
I. osztály

III. osztály 3. csoport

IV.osztály 4. csoport

II. osztály

* a Pestszentimrei SK évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpont levonva
** a II. Kerületi UFC évi összeredményéből 1 (egy) bün-
tetőpont levonva
*** a Rákosszentmihályi SC évi összeredményéből 1
(egy) büntetőpont levonva

III. osztály 1 . csoport

A Pasarét FC visszalépett a bajnokságtól
* a Dupló FC évi összeredményéből 1 (egy) büntetőpont
levonva

III. osztály 2. csoport

IV. osztály 1 . csoport

IV. osztály 2. csoport

* a Mahatma Gandhi évi összeredményéből 1+1+1
(három) büntetőpont levonva
** a Sziget Sport Akadémia évi összeredményéből 4
(négy) büntetőpont levonva

IV. osztály 3. csoport

*a Közterület SC II és az Istenhegy FC II évi
összeredményéből 1 -1 (egy-egy) büntetőpont levonva

Megérdemelten lett bajnok a Pénzügyőr
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* az MTK Baráti Kör évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpont levonva
** a Royal ASE és a Rákosmente KSK évi
összeredményéből 1 -1 (egy-egy) büntetőpont levonva
*** a Rákosligeti AC évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpont levonva

*a Kormányőr SE II évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpont levonva

* a BMC évi összeredményéből 1 (egy) büntetőpont
levonva
** a BRSC évi összeredményéből 1 (egy) büntetőpont
levonva

Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu



Ifjúsági U19 2.csoport

Női bajnokság felsőház

Serdülő U15

a REAC SI SE versenyen kívűl szerepelt
az MLTC visszalépett a bajnokságtól

Ifjúsági U16

Ifjúsági U17

Serdülő U-14 1 . csoport

1 5

Női bajnokság alsóház

Ifjúsági U19 1 .csoport

* a Nagytétény SE évi összeredményéből 1 (egy)
büntetőpont levonandó
** a Szt. Pál Akadémia FC és a Ferencvárosi FC évi
összeredményéből 1 -1 (egy-egy) büntetőpont levonva
- A Csillaghegyi MTE visszalépett a bajnokságtól
- A BVSC-Zugló ki lett zárva a bajnokságból

*a Közterület SC és a Fővárosi Vízművek SK évi
összeredményéből 1 -1 (egy-egy) büntetőpont levonva.
-A Pestújhely és az RTK-Vasló versenyenkívűl szerepelt
a bajnokságban
-A Szent István SE, a Lőrinc United FC, az ASR Gázgyár,
Az Újbuda FC és az Inter CDF SE visszalépett a
bajnokságtól

Női bajnokság alapszakasz

Serdülő U-14 2. csoport

* a HSC-től 2 büntetőpont levonva
** az Újbuda és a RAFC-tól 1 -1büntetőpont levonva

FUTSAL U15 döntő

FUTSAL U13 döntő

FUTSAL U11 döntő

Egyetemi futsal négyes döntő

Lovász Tamás István, az MLSZ budapesti igazgatója és Prof. Dr. Kiss Ádám, a Magyar Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetség elnöke gratulál a BME-nek az Futsal-aranyhoz



Öregfiúk I. osztály

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

*az Újpesti Haladás évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva
**a Richter-Fabulon SC évi összeredményéből 4
büntetőpont levonva
*** az 1 . FC Skorpió évi összeredményéből 4
büntetőpont levonva
**** a Testvériség SE évi összeredményéből 3
büntetőpont levonva

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

Az MTK Old Boys csapata 9 ponttal nyerte a harmadosztályt

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Old Boys I. osztály

*a Budaörsi SC évi összeredményéből 3 büntető pont
levonva

Old Boys II. osztály

Old Boys III. osztály 1 . csoport

Old Boys III. osztály 2. csoport

Veterán I. osztály
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*a Senior '92 FC évi összeredményéből 3 büntetőpont
levonva
**a Gamma LSE évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva
*** a Dunaharaszti MTK évi összeredményéből 3
büntetőpont levonva
**** a THSE-Sashalom évi összeredményéből 3
büntetőpont levonva

Veterán II. osztály

*az 1908 SZAC KSE évi összeredményéből 5
büntetőpont levonva
**a Közterület SK évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva

*a B.O.SZ. SC évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva
**a Budatétény SE évi összeredményéből 2 büntetőpont
levonva
***az Újpesti Haladás FC évi összeredményéből 1
büntetőpont levonva

*a Budaörsi SC évi összeredményéből 3 pont levonva

budapest.mlsz.hu



A 2015/16. évi bajnokságok őszi végeredményei
I. osztály

II. osztály

III. osztály 1 . csoport

III. osztály 2. csoport

III. osztály 3. csoport

IV. osztály 1 . csoport

IV. osztály 2. csoport

IV. osztály 3. csoport

IV. osztály 4. csoport

Női
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Csak budapesti amatőr

labdarúgás!

www.pestifoci.hu

Volt oka az örömre a Gázgyárnak!
*a KISE évi összeredményéből 1 büntető pont levonva

*a Pénzügyőr SE II és a Csillaghegyi MTE évi
összeredményéből 1 – 1 (egy-egy) büntetőpont levonva

*a Duna SK évi összeredményéből 2 (kettő) büntetőpont
levonva

*a Rákosligeti AC évi összeredményéből 3 pont levonva

*a Külker SC és az Istenhegy FC II évi
összeredményéből 1 – 1 (egy-egy) büntetőpont levonva

*a BRSC évi összeredményéből 3 (három) büntetőpont
levonva

*az 1908 SZAC KSE II és az ASR Gázgyár II évi
összeredményéből 3 – 3 (három) büntetőpont levonva

-a TF SE és a III. kerületi TVE visszalépett a
bajnokságból.
-Az Újpesti Haladás kizárásra került.



Ifjúsági U19

Ifjúsági U17/1 .csoport

Serdülő U15

Serdülő U14 3/4 pálya 1 .csoport

Serdülő U14 3/4 pálya 3.csoport

Egyetemi bajnokság

U15 futsal 'A' csoport

U15 futsal 'B' csoport

U13 futsal 'B' csoport

U13 futsal 'C' csoport

U13 futsal 'D' csoport

U11 futsal 'A' csoport

FUTSAL

18

Az MLSZ Budapesti
Igazgatóságának
hivatalos honlapja

U11 futsal 'B' csoport

Ifjúsági U17/2.csoport

Ifjúsági U16

Serdülő U14 3/4 pálya 2.csoport

U15 futsal 'C' csoport

U13 futsal 'A' csoport



Öregfiúk I. osztály

Old Boys 1 . osztály

Veterán I. osztály

Öregfiúk II. osztály 1 . csoport

* az RKSK évi összeredményéből 8 pont kerül levonásra

Öregfiúk II. osztály 2. csoport

Öregfiúk III. osztály 1 . csoport

* CSHC '94 FC évi összeredményéből 3 büntetőpont
levonva

Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Old Boys II. osztály

Old Boys III. osztály 1 .csoport

Old Boys III. osztály 2.csoport

Minden évben minden osztályban óriási harc az aranyért
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Veterán II. osztály

www.horfer.hu

* A Ferencvárosi TC évi összeredményéből 4
büntetőpont levonásra kerül
* Nagytétényi SE évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonásra kerül

* a Pomáz-Ico évi összeredményéből 12 büntetőpont
levonva
** a Duna SK évi összeredményéből 3 büntetőpont
levonva
*** a Róna SC évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva
**** a Senior '92 FC évi összeredményéből 3
büntetőpont levonva

* A Merkapt évi összeredményéből 3 büntetőpont
levonva

* A MTK 1988 CTC évi összeredményéből 16
büntetőpont levonva

* A Gödöllői SK évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva
* A Pestszentimre évi összeredményéből 1 büntetőpont
levonva



Országos kitekintő az NB I-től az NB III-ig
Az Almanach elsődleges célja, hogy a
BLSZ bajnokságaiban szereplő csapa-
tokkal foglalkozzon, de a fővárosnak
magasabb osztálybeli együttesei is van-
nak. Ezért természetes, hogy szót ejtünk
ezekről a csapatokról is, megnézzük mi-
lyen eredményeket értek el az előző baj-
noki évben, és hogy teljesítettek 2015
őszén.
A 2014/2015-ös évadban Budapestnek
négy csapata volt ott az NB I mezőnyé-
ben, és ez a szám 2015 nyarán a Vasas
FC feljutásával ötre emelkedett. Az NB
II-ben a Vasas FC és a Soroksár SC ját-
szott az előző bajnoki évben, őszre vi-
szont már csak a Soroksár maradt,
hiszen a Vasas feljutott az élvonalba. Az
NB III három csoportjának nyolc fővá-
rosi csapata volt, de az átszervezés után
– csoportonként 17-re emelkedett a lét-
szám -2015 nyarától 12 budapesti gárda
lépett pályára hétről hétre. Összeállítá-
sunkban áttekintjük a fővárosi NB-s
csapatok elmúlt évi szerepléseit.

NB I

2014/2015:
2. Ferencvárosi TC (64 pont), 3 . MTK
Budapest (57), 6. Újpest FC (51 ), 1 3 .
Budapest Honvéd (28).

A Ferencváros és az MTK dobogós he-
lyezése dicséretes, kár, hogy a nemzet-
közi kupákban csalódást okozott
mindkét csapat.

2015/2016 őszi szezon után:
1 . Ferencvárosi TC (49), 2. Újpest FC
(31 ), 5. MTK Budapest (29), 8. Buda-
pest Honvéd (24), 1 0. Vasas FC (16).

Az I. osztályban nagy átszervezés tör-
tént. A bajnoki létszám az NB I-ben 16-
ról 12-re csökkent, és a hagyományos
két forduló helyett háromszor találkoz-
nak egymással a csapatok. Így ősszel
már lejátszottak 19 fordulót. A
Ferencvárosi TC „utca hosszal” vezet, és
a 15. fordulóig veretlen volt. Ekkor az
MTK megszakította a remek sorozatot,
majd becsúszott még egy vereség, de
„földrengésnek” kellene bekövetkeznie
ahhoz, hogy ne a Ferencváros legyen a
bajnok. Az Újpest nagyszerű hajrájának
köszönhette, hogy a 2. helyen zárta az
őszt.

NB II

2014/2015:
1 . Vasas FC (66), 9. Soroksár SC (33)

2015/2016 őszi szezon után:
1 6. Soroksár SC (12).

A Vasas már 2014 nyarán szeretett vol-
na visszakerülni a legjobbak közé, ám
ami akkor nem sikerült, az összejött egy
évvel később. A szurkolók ugyan jobb
teljesítményt vártak kedvenceiktől, de
egyelőre csak a bennmaradás a cél.
Ahogy a Vasas az NB I-ben, a Soroksár
is hasonló helyzetben van a második vo-
nalban. Végig hátul kullogtak, edzőcse-
re is volt, de így is csak az utolsó
helyről várhatják a tavaszi folytatást.

NB III

A 2014/2015-ös évadban nyolc fővárosi
csapat szerepelt a sportág harmadik vo-
nalában. Ez a nyolc csapat három cso-
portba nyert besorolást.

2014/2015 Keleti-csoport:
8. Budapest Honvéd MFA (41 ).

2014/2015 Közép-csoport:
3 . REAC (51 ), 8. ESMTK (45).

2014/2015 Nyugati-csoport:
4. RKSK (45), 6. Újbuda FC (44), 7.
BKV Előre (40), 1 0. III. Ker. TVE (34),
1 3 . Csepel FC (26).

2015 nyarán az MLSZ átalakította az
NB III-as mezőnyt, és ennek következ-
tében Budapestről 1 2 csapat szerepelhe-
tett a sportág harmadik vonalában. Az
NB I-es klubok éltek a lehetőséggel, és

a Ferencvárosi FC, az MTK Budapest,
és az Újpest FC is nevezte tartalékcsa-
patát. A Budapest Honvéd tartalék már
ott volt a mezőnyben az előző bajnoki
évben is. Budapesti kieső nem volt a
2014/2015-ös bajnoki évben, 2015 nya-
rán csatlakozott a három NB I-es klub
tartalék együttese, valamint a Pénzügyőr
SE, mint a BLSZ I osztály első helye-
zettje, és így emelkedett a fővárosi csa-
patok létszáma nyolcról tizenkettőre az
NB III-ban.
Történt egy névváltozás is, az Újbuda
FC a továbbiakban Budafoki MTE-Új-
buda FC néven szerepel. Hazai mérkő-
zéseinek színhelye a Kánai út helyett a
budafoki pálya lett.

2015/2016 Keleti-csoport az őszi szezon
után:
6. RKSK (27), 1 0. Újpest FC II (19), 1 6.
REAC (10).

2015/2016 Közép-csoport az őszi sze-
zon után: 6. Pénzügyőr SE (26), 9. Bu-
dafoki MTE-Újbuda FC (23), 1 0.
Budapest Honvéd MFA (21 ), 1 1 .
ESMTK (19).

2015/2016 Nyugati-csoport az őszi sze-
zon után:
1 . Ferencvárosi TC II (39), 6. BKV Elő-
re (26), 1 1 . III. Ker. TVE (22), 1 3. MTK
Budapest II (20), 1 4. Csepel FC (15).

A legjobb teljesítményt a FTC II nyúj-
totta ősszel, vezeti a csoportot, mind-
össze egyszer szenvedett vereséget.
Érdekesség, hogy a többi fővárosi csa-
pat közül három is, az RKSK, a Pénz-
ügyőr SE, és a BKV Előre is a hatodik
helyen zárta az őszt, és az FTC együtte-
sét leszámítva, ez a legjobb helyezés.
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2015-ben a Videoton lett a bajnok, de ősszel az FTC átvette a hatalmat (fotó: MTI)



Remekül szereplő BLSZ I-es feljutók
Az elmúlt két évben két olyan csapat ju-
tott fel a BLSZ I-ből az NB III-ba,
amely gyorsan bizonyítani tudta, hogy
helye van a magasabb osztályban. A
2014/1 5-ös harmadosztályú bajnokság
nyugati csoportjában az akkor újonc III.
Kerületi TVE harmincnégy pontot sze-
rezve a 10. helyen zárt, a kiesés réme
egy fordulóig sem fenyegette. 2015-ben
a Pénzügyőr SE került került fel a Buda-
pesti I. osztályból, a zöld-fehérek pedig
még az óbudaiaknál is jobban szerepel-
nek az NB III Közép csoportjában, az
őszi idény után az előkelő 6. helyen áll-
nak, négy pontra a dobogótól.
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A 2013-2014-es BLSZ I-es bajnokság-
ban óriási csatát vívott egymással a
Pénzügyőr SE és a III. Kerületi TVE,
amely után az óbudaiak jutottak föl a
harmadosztályba. Sokan potenciális ki-
esőként könyvelték el a csapatot,mert a
nyári szünet után úgy vágott neki a soro-
zatnak, hogy komolyabb erősítéseket
nem hajtott végre előtte. A III. Kerület
azonban gyorsan felvette a ritmust, és az
első kilenc forduló után tizenegy ponttal
állt, háromszor is győzni tudott. Kaszai
Gábor a kék-fehérek csapatkapitánya így
értékelt a sorozat harmadánál:

- Jóval mássabb ez a bajnokság, mint a
Budapesti I. osztály. Első fontos különb-
ség a BLSZ I-hez képest, hogy nem csak
Budapest határain belül játszunk, hanem
távolabbi helyekre is el kell utaznunk.
Jobb csapatok és játékosok alkotják a
mezőnyt. Gyorsabb a tempó, kevesebb a
hibázási lehetőség, de itt is futballozni
kell, játszani, próbálni élvezni a játékot.
A régi többcsoportos NBIII-nál is má-
sabb a jelenlegi, a kevesebb csapat miatt
még erősebb lett a bajnokság. Jobb csa-
patok alkotják ezt a mezőnyt. Nagyon
oda kell figyelni, nem szabad hibázni a
mérkőzéseken, mert pontokba kerülhet
akár egy eladott labda is. A legnagyobb
élmény talán az volt eddig, amikor a
második fordulóban újoncként a bajnoki
címért harcba szálló RKSK csapatát le
tudtuk győzni, és egy héttel később a
szintén magasabb célokért küzdő BKV
Előre otthonából is pontot tudtunk rabol-
ni, és egyenrangú félként játszani velük,
de minden győzelem jó emlék. Remé-
lem, hogy a legnagyobb élmény még
hátra van a 2014/2015-ös szezonból.

Kaszai Gábor és a Kerület reményei va-
lóra váltak, a csapat az ősz hátralévő ré-
szében még nyolc pontot gyűjtött, így az
előkelő 8. helyen várhatta a 2015-ös
folytatást, amely után tavasszal bár vala-
mivel kevesebb egységet sikerült
szereznie, de végig masszív középcsa-
patként menetelt, végül a 10. helyen
zárt.

célfutball hozott biztos győzelmet, Hód-
mezővásárhely ellen pedig a küzdőszel-
lemünknek volt köszönhető a siker. A 4.
helyre büszkék vagyunk most, de mara-
dunk a földön, továbbra is a bennmara-
dás a célunk. Egyébként figyelemmel
kísérjük a BLSZ küzdelmeit is, a Gáz-
gyár - Testvériség meccset például a
helyszínen néztem meg, és ezúton is
gratulálok Metzger Tibi (az ASR Gáz-
gyár vezetőedzője) barátomnak a sikeres
szerepléshez.„
Bár a csapat további útját látva szerény-
kedésnek tűnhetnek Vatai Attila akkori
szavai, a valóságban minden egyes siker
mögött nagyon nagy munka volt.
Visszatérve a szereplésre, ezután két
döntetlen következett majd egy vereség
a jó erőkből álló Újbudától. Ekkor a
szurkolók számára úgy tűnhetett, hogy
most majd jön a lejtmenet, de Vatai Atti-
la tanítványai nem adták ilyen könnyen
magukat. Ezt követően a szintén erősnek
számító Komlóval otthon még döntetle-
neztek, de a hajárban újabb hármas győ-
zelmi széria következett, sorozatban a
Honvéd II, a Békéscsaba II. és a SZEOL
volt a szenvedő alany. A bravúr hatására
pedig a Pénzügyőr összesen 26 pontot
gyűjtve az előkelő hatodik helyen zárta a
2015-ös évet.

Különösebben a Pénzügyőr sem hajtott
végre komolyabb erősítéseket, mielőtt
megkezdte volna az NBIII-as bajnoksá-
got 2015 nyarán, viszont két fontos tá-
vozója is volt. Szakolczai-Sándor
Balázs, a BLSZ I-es gólkirály hűen ko-
rábbi döntéséhez - amelyet még az
ESMTK csapatában hozott meg - har-
madosztályú szinten már nem vállalta a
futballt. Távozott Aibi Hassan Khalifa
is, aki a csapat egyik legjobbja volt.
Leginkább őket próbálták meg pótolni.
Veszteségek ide vagy oda, nem kezdett
rosszul, és később még jobban elkapta a
fonalat a Pénzügyőr. Az ötödik és a
nyolcadik forduló között háromszor
hagyta el győztesen a pályát, ráadásul
úgy, hogy ezeken a meccseken gólt sem
kapott. A Dunaharaszti 3-0-s legyőzése
után az ESMTK-t is ilyen arányban ver-
ték a zöld-fehérek, a Hódmezővásárhely
ellen pedig 1 -0-ra nyertek.
A menetelő Pénzügyőr így nyolc forduló
után tizennégy szerzett ponttal a negye-
dik helyen állt!
A jó szereplésről ekkor Vatai Attila ve-
zetőedzőt kérdeztük, akitől megtudtuk,
hogy az NBIII-as szereplés ellenére a
BLSZ sem hagyja hidegen: „Extrán fut-
balloztunk a Dunaharaszti elleni mérkő-
zésen, az ESMTK otthonában a stabil

A Szakolczai-gólokra nem számíthatott, de az NB III-ben is jól menetelt a Pénzügyőr



148 csapat a BLSZ Öregfiúk bajnokságaiban
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Az MLSZ Budapesti Igazgatósága kere-
tén belül évek óta zajlanak az Öregfiúk
bajnokságok, három korcsoportban. Az
Öregfiúknál 34 éves kortól játszhatnak a
labdarúgók, az Old Boys korosztályban
44 éven felüli a korhatár, az 54 évet be-
töltöttek pedig a Veterán korcsoportban
játszanak. Visszafelé lehet szerepelni,
vagyis egy Veterán korosztályos játszhat
az Öregfiúk csapatában, de egy „fiata-
labb” korcsoportos nem léphet pályára
az „idősebbeknél” .

„Változatlanul sok csapattal működnek
az Öregfiúk bajnokságaink – kezdte
Czakó Tibor az Öregfiúk és Old Boys
bizottság elnöke. - Az Öregfiúk első
osztály 12 csapatos, a másodosztály két
csoportos, mindkét csoportban 12-12
csapattal, a harmadosztályban 28-an sze-
repelnek, és itt is két csoport van. Az el-
ső osztályban évek óta kiemelkedő
teljesítményt nyújt az Újpest, amelynek
most is nagy esélye van a bajnoki címre.
2015-ben is ők nyerték a bajnokságot,
Ambrus Imre jól tartja össze a remek
labdarúgókból álló gárdát. A másodosz-

tályból tavaly feljutott a Kispest Hon-
véd, a múltja miatt már rég helye
lettvolna ebben a sorozatban, úgy gon-
dolom, hogy tovább növelték a bajnok-
ság nívóját. A másik feljutó a
Pénzügyőr SE volt, amely 2015-ben
számos BLSZ-bajnoki aranyat gyűjtött
be. Azért is különleges ez a bajnokság,
mert a legnagyobb rangadókat több szá-
zan tekintik meg.
Az Old Boys korosztályban 51 egyesü-
let méretteti meg magát. A 2014-1 5-ös
Old Boys első osztályban az 1 . FC
Skorpió emelkedett ki leginkább, mind-
össze egyszer veszített, nem is csoda,
hogy bajnok lett, ez a csapat 2015-16-os
sorozatban is az élmezőnyben van.„
Az MLSZ Budapesti Igazgatóság fel-
mérve az igényeket, 201 1 -ben indította
el a Veterán kategóriát, Czakó Tibor
biztató eredményekről tudott beszámol-
ni ennek kapcsán is:
„Nagy öröm számunkra, hogy a Veterán
korosztályban is egyre több csapat van,
évről évre emelkedik a létszám. A ko-
rukhoz képest nagyon jó, élvezhető
mérkőzéseket játszanak a játékosok."

Szlezák Zoltánnak,Czakó Tibor az Öregfiúk és Old Boys Bizottság elnöke adta át az első helyezettnek járó kupát (fotó: ujpestfc.hu)

Öregfiúk kettős rangadóval
búcsúzott a Stadion!

2015. október 5-én került megrende-
zésre a Viszlát, stadion! elnevezésű
rendezvény, amely a Puskás-stadion
utolsó hivatalos eseménye volt, a bú-
csúztató egyik legjobban várt
"előadása" a fővárosi kettős rangadó
volt.
A régen rengeteg néző előtt megren-
dezett mérkőzések csapatai ezúttal a
BLSZ-bajnokságban hetente pályára
lépő „öregfiúkjaikkal” képviseltették
magukat. A találkozók ugyanabban a
párosításban kerültek megrendezésre,
mint az 1987. május 2-án megtartott
utolsó kettős rangadó alkalmakor. Az
Újpest a Honvéddal, a Ferencváros a
Vasassal játszott, a közönség nagy
örömére.



Öregfiúk:
Újra Újpest, feljutott a Honvéd és a Pénzügyőr
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Magyarországon egészen biztos, hogy
az egy főre jutó válogatottságok, és az
NB1 -es mérkőzések száma az MLSZ
Budapesti Igazgatóság alá tartozó buda-
pesti Öregfiúk első osztályban van. Nem
is csoda, hogy a legnagyobb rangadókra
több százan kíváncsiak.
2015-ben sokáig úgy tűnt, hogy a 2013-
2014-eshez hasonló végletekig izgalmas
bajnokságot láthatunk majd, melyet akár
a sorozat vége felé megrendezésre kerü-
lő Újpest - FTC rangadó dönthet el. A
hajrában azonban az Ferencváros sok
pontot veszített, és mire eljött a várva
várt meccs, az Újpest az Ikarus otthoná-
ban négy fordulóval a bajnokság vége
előtt megszerezte a bajnoki címet.
Az Újpest bajnokcsapatában olyan egy-
kori újpesti labdarúgók játszanak, mint
például Egressy Gábor, Fehér Csaba,
Kovács Zoltán, Sebők Vilmos, Víg Pé-
ter, Mészöly Géza, Szanyó Károly, Ta-
mási Zoltán. Azonban nem csak a jó
játékosállomány miatt végzett ilyen fölé-
nyesen az élen a csapat, hanem mert tar-
tós fegyelem jellemzi.
Az Újpest mindössze egyszer veszített,

a BVSC-től kapott ki 3-1 -re, igaz a lilák
számára már nem volt tétje a találkozó-
nak.
Szanyó Károly a bajnokcsapat olimpiát
is megjárt játékosa így értékelt kiadvá-
nyunk számára a bajnoki cím után: „Az
elmúlt 9 évben általában a mi csapatunk
nyerte meg a bajnokságot, ami azt gon-
dolom, hogy dicsőség. Igaz, ez akkor is,
hogy ezek a hétfők nekünk már legin-
kább arról szólnak, hogy összejövünk,
játszunk és nosztalgiázunk egy jót. Per-
sze az bennünk van, hogy ha már pályá-
ra lépünk, akkor győztesen szeretnénk
elhagyni a füvet. A sikeréhségünk nagy
átlagban bajnoki címhez vezet.
A bajnokságban jó kis csapatok vannak,
erre a sorozatra nagy szükség van, még
az lenne jó, ha több vidéki egyesületet is
be lehetne vonni, bár tudom, hogy ez
sok költséggel jár.”
Az Öregfiúk másodosztály első csoport-
jában a 2014/1 5-ös szezon elején a
Pénzügyőr SE egyértelmű vágya volt a
feljutás. dr. Demeter Tamás szakosztály-
vezető is ebben a csapatban játszik, ha
pedig ő valamit a fejébe vesz, azt általá-

Újpesten remek a hangulat, nem is csoda, újra bajnok lett az Öregfiúk (fotó: ujpestfc.hu)

ban meg is valósítja. Nos az ezredes cél-
ja és a zöld-fehér álmok megvalósultak,
a Pénzügyőr 10 pontos előnnyel lett baj-
nok, és feljutott az Öregfiúk első osz-
tályba.
A másodosztály második csoportjának
egyértelmű esélyese volt a többek között
Bárányos Zsoltot, Hamar Istvánt, Bűcs
Zsoltot és Szamosi Tamást soraiban tu-
dó Budapest Honvéd. A Honvédban ját-
szik Faragó István is, aki nem is olyan
régen a BLSZ I-ben rúgdosta számolat-
lanul a gólokat. A legendás klub csapata
veretlenül, 27 győzelemmel és egy dön-
tetlennel lett bajnok.
Az Öregfiúk harmadosztály első cso-
portjában egy Pest megyei csapat, a Ha-
lásztelek végzett az első helyen. A
második csoportban a Magyar Telecom
DSC bizonyult a legjobbnak. A Telekom
az ASR Gázgyárral és a Budakeszivel
vívott nagy versenyt. A későbbi bajnok
egy idegenbeli sikerrel rázta le magáról
az óbudaiakat, a Budakeszitől a hajrában
kikapott, de annak a meccsnek már csak
a győztes számára volt tétje.
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Old Boys, Veterán:
Feltörekvő MTK, bajnok Skorpió és Fradi

A budapesti Old Boys I. osztályban 12
csapat szerepelt a 2014/2015-ös bajnoki
idényben.
Némi meglepetésre a bajnoki címet az
újonc 1 . FC Skorpió együttese szerezte
meg 9 ponttal megelőzve a 2. helyen
végző Budafok gárdáját. A csapatban
olyan egykori élvonalbeli labdarúgók
szerepelnek, mint Jenei Sándor és Na-
hóczky Attila, vagy a Pest megyei baj-
nokságban sikeresen edzősködő Fedeles
József. A Skorpió 2015 őszén is folytat-
ta a menetelést, és ha nem is az első he-
lyen, de a dobogó harmadik fokán zárta
az idényt.
A bronzérmet a Ferencvárosi TC szerez-
te meg, és a siker elérésében jelentős
szerepe volt számos egykor volt NB I-es
futballistának, így Rab Tibornak, ifjabb
Albert Flóriánnak, Szeiler Józsefnek,
vagy a nyolc találatot elérő Wukovics
Lászlónak.

Az Old Boys II. osztálynak is 12 szerep-
lője volt a 2014/2015-ös bajnoki évben.
Az aranyérmet az RTK szerezte meg 56
ponttal, az 52 pontos B.O.SZ. SC előtt,
de nem vállalta a magasabb osztályt. A
B.O.SZ. viszont igen, és meglepetésre
az újonc a 2015-ös őszi szezon után a
táblázat élén foglal helyet. A III. osz-
tályban két csoport alkotta a mezőnyt.

AZ 1 . csoportban - ahova 12 együttese
nyert besorolást - a Pénzügyőr tíz pontot
„vert rá” a 2. helyezett 1 908 SZAC gár-
dájára. A Pénzügyőr az őszi idényben, a
II. osztályban is kitett magáért, jobb gól-
különbséggel vezeti a tabellát. A 2. cso-
portban 13 csapat kapott helyet, és itt az
MTK BK hódította el az aranyérmet. A
bajnokcsapat tagjai voltak többek között
az egykori NB I-es Sallói István, Handel
György és a 20 mérkőzésen 32 gólt szer-
ző Zsivótzky-Pandel Gyula, vagy az or-
szággyűlési képviselő Hiszékeny Dezső.
Az MTK is jól teljesített 2015 őszén, az
újonc a magasabb osztályban a 4. hely-
ről várhatja tavaszi folytatást, mindössze
két ponttal lemaradva a listavezető mö-
gött.
A 2012/2013-as bajnoki évtől kezdve el-
indult a Veterán bajnokság is. Volt rá
igény, hiszen számos egykori labdarúgó
szívesen játszott volna tovább, de a ko-
ruk miatt az Old Boys bajnokság mező-
nye már túlságosan nagy feladat elé
állította őket. Ezért döntött úgy a BLSZ,
hogy az 54. évüket betöltötteket is ko-
ruknak megfelelő bajnoki osztályhoz
juttatja. A mérkőzéseket félpályán ját-
szák 1 kapussal és 8 mezőnyjátékossal
ötször kétméteres kapukra.
A Veterán I. osztályban a 2014/2015-ös
évadban – 10 csapat alkotta a mezőnyt

- a bajnoki címet a Ferencváros szerezte
meg 51 ponttal, a 43 pontos MTK Vete-
rán előtt. A bajnok legismertebb játéko-
sai Kollár József, Rab Tibor, és a
sikerhez 25 góllal hozzájáruló Pogány
László voltak. Az ezüstérmes MTK-ból
kiemelkedett a 40 gólt szerző Huszárik
László. A kék-fehérek csapatában lépett
pályára a volt NB I-es Valuch Ernő, és a
népszerű humorista, Farkasházy Tiva-
dar. A szabályok értelmében az idősebb
korosztályhoz tartozó játékos ott lehet a
pályán a fiatalabbaknál - fordítva ez nem
érvényes – az MTK-nak a Veterán
együttesében is védett az országgyűlési
képviselő Hiszékeny Dezső. 2015 őszén
viszont a fél szezon után helycsere tör-
tént, az 1 . helyet 8 pontos előnnyel az
MTK foglalja el, a zöld-fehérek előtt.
Az MTK-nak mindössze egy veresége
volt ősszel, a Pomáz gárdájával szemben
maradtak alul. Az MTK gólzsákja Hu-
szárik László, ősszel is parádézott, 1 1
mérkőzésen 40 alkalommal talált be az
ellenfelek kapujába.
A Veterán II. osztályban 7 csapat indult,
és háromfordulós volt a bajnokság. A
győztes MTK 1888 – játékosai között
tudva az egykori élvonalbelieket, Lazsá-
nyi Lászlót és Kovács Attilát – 50 pon-
tot gyűjtött össze, míg a 2. helyen záró
Budatétény 37 pontot szerzett.

Mindenhol jó az MTK! A képen a kék-fehérek Öregfiúk és Old Boys vegyescsapata (fotó: MTK facebook)



A Metis NFC megvédte a bajnoki címét a nők
mezőnyében
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Tíz csapat nevezett a 2014/2015-ös
BLSZ női bajnokságba, és akárcsak az
előző évben, most is kettévált a mezőny
az alapszakasz végeztével. A 18 mérkő-
zés után kialakult öt-öt együttessel a
„felső” illetve az „alsó” ház. A két cso-
port reálisan tükrözte az erőviszonyokat,
az öt legerősebb csapat került a felső-
házba. Így végig izgalmas volt a bajnok-
ság, mert a rájátszásban már minimális
különbség volt a csapatok között.
A 2013/2014-es bajnoki évadban is 10
csapat alkotta a mezőnyt, 2014 nyarán
viszont történt némi változás. A BLSZ
bajnoka nem szerez automatikusan jogot
az NB II-ben való indulásra, oda külön
kell nevezni. A Mészáros László edző
irányításával szereplő Metis NFC 19
pontos előnnyel lett bajnok, ám anyagi
okok miatt nem vállalta a magasabb
osztályt. A 2. helyen végzett UTE vi-
szont élt a lehetőséggel, de fuzionált a
Veresegyház gárdájával, és azon a né-
ven indultak. Az UTE tehát távozott a
BLSZ bajnokságból, akárcsak a Közte-
rület, ahol elfogytak a játékosok, és
megszűnt a csapat.
A két távozó ellenére maradhatott a 10-
es létszám, mert az NB II-ből kieső Cse-
pel FC nevezett a BLSZ bajnokságba, és
a 2013 végén alakult Kelen SC is meg-

erősödött úgy, hogy vállalta a bajnoki
szereplést.
Maradt tehát 10 csapat, és nem változott
a lebonyolítás sem. Az alapszakasz után
a felsőházba került a Kormányőr, a Me-
tis NFC, a Csepel FC, a III. Ker. TVE,
valamint az NB I-es Astra HFC tartalék
együttese. Az alsóház csapatai az Újpes-
ti Haladás, az Inter 04, a Kelen SC, a
BVSC-Zugló, és az RKSK csapatai vol-
tak.
A Metis FC ismét remekelt, Mészáros
László tanítványai 1 1 pontos előnnyel
végeztek az élen a 2. III. Ker. TVE, és
3. Csepel FC előtt. A további sorrend: 4.
Kormányőr, 5. Astra HFC. Az alsóház
kellemes meglepetése az újonc Kelen
SC szereplése volt, a csoport élén zár-
tak, ami összesítésben a 6. helyet jelen-
tette. Szépséghiba, hogy az RKSK nem
fejezte be a bajnokságot.
2015 nyara jelentős változást ígért, hi-
szen 14 csapat jelezte részvételét. Új
színfolt volt, hogy a Pest megyei Monor
is a BLSZ-be jelentkezett, és benevezett
a TFSE, az Újpest II. , és a Hidegkúti
Angyalok együttese is. A rajt azonban
némi kellemetlenséget okozott, mert a
régiek közül, az előző idényben még a
felsőházban induló III. Ker. TVE vissza-
lépett, és meggondolta magát a TFSE is.

Maradt 12 csapat, ám időközben az Új-
pesti Haladást törölni kellett. Ez azt je-
lenti, hogy a tavaszt 1 1 csapat kezdi.
A BLSZ bajnokságban 2015 őszén be-
mutatkozó Monor parádézott, vala-
mennyi mérkőzését megnyerte. A 30
pontos listavezető mögött a 27 pontos
Astra áll a 2. helyen, míg a címvédő
Metis NFC tavaszi folytatás előtt a 3.
helyet foglalja 21 ponttal. A dobogósok
mögött három azonos pontszámú csapat
áll, a Kormányőr, a Csepel FC és az Új-
pest II. Mindhárom gárda 18 pontot
gyűjtött össze az őszi idényben, és van
esélyük a dobogón végezni.
Ismét beindult 2015 nyarán a háromne-
gyed pályás bajnokság. 2008 és 2012
között már szervezett ebben a formá-
tumban bajnokságot a BLSZ. Az új
idényre hat csapat jelentkezett, ám a fő-
városból csak három – Metis NFC II.,
BEAC, Kelen SC – míg Komárom me-
gyéből a Tatabányai Amazonok és a
Fortuna Komárom, és Fejér megyéből
az Ercsi Kinizsi. Itt már ősszel találkoz-
tak a csapatok egymással oda-vissza ala-
pon, és így folytatódik a bajnokság
tavasszal is. Az 1 . helyen az Amazonok
állnak 25 ponttal, mögöttük az egyaránt
22-22 pontos Fortuna és a Metis NFC II.
foglal helyet.

Nem csak szépek, futballozni is tudnak a Metis lányai



A BME lett a Budapesti Egyetemi Futsal győztese

Budapesti futsal utánpótlás bajnokság
Három korcsoportban zajlott a Budapest
futsal utánpótlás bajnokság. A selejtező
csoportokban ötven csapat lépett pályá-
ra, és a döntőre a Budafoki MTE Sport-
csarnokában került sor 2015. március
28-án és 29-én. Az U11 -es korosztály
mezőnyében a KISE végzett az élen a
Hidegkút, a Kispest és az Angyalföldi
SI előtt. A csapatok legjobbjai Bánóczi
Kristóf (KISE), Blatnyák Botond (Hi-
degkút), Farsang Lőrincz (Kispest) és
Eszes Kristóf (ASI) voltak.

Az U13-as korcsoportban az Angyalföl-
di SI (fehérek) szerezte meg az első he-
lyet az Angyalföldi SI (narancs), a
Cső-Montage BFC Újbuda, valamint a
Kőbányáért-Köterület 2003 előtt. Kü-
löndíjat kapott Nagyváradi Dominik
(ASI fehér), Csobán Dominik (ASI na-
rancs), Eördögh András (Cső-Montage)
és Mansur Mundir (Kőbánya).
Az U15-ös korosztály döntője a Kispest
sikerével zárult. A további sorrend: 2.
RKSK, 3. Kelen, 4. Gerrzo. A csapatok
legjobbjainak járó különdíjakat Somo-
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-gyi József (Kispest), Rakusz Bence
(RKSK) Szeréni Szabolcs (Kelen) és Ju-
hász Ferdinánd (Garrzo) vehették át. Ér-
dekesség, hogy a Kispest csapatában
három ikerpár – Schőn Szabolcs és Bá-
lint, Kerékgyártó Zalán és Marcell, Cza-
kó Tibor és Viktor – is pályára lépett.
Az U11 -es korcsoport döntőjét követően
óvodás csapatok is szerepelhettek. 1 5
csapat mérkőzhetett egymással, de itt
nem hirdettek eredményt, a játék volt a
fontos.

Az ünnepélyes díjkiosztón a győztesek-
nek a kupát Berzi Sándor, a Magyar
Labdarúgó Szövetség alelnöke adta át,
aki így értékelte az eseményt:
-A BLSZ immár évről évre megrendezi
a futsal utánpótlás bajnokságot, és ezért
elismerés és dicséret illeti az Igazgatósá-
got. Nagyon sok ügyes gyereket láttam,
akik szeretik ezt a játékot. Ha a sportág
iránti szeretetük töretlen marad, és mi is
megteszünk mindent a fejlődésük érde-
kében, akkor jó játékosok válhatnak
majd belőlük.

Berzi Sándor mellett díjakat adott át Lo-
vász Tamás István az MLSZ budapesti
igazgatója, Antal Péter a BLSZ grassro-
ots koordinátora, és Kapusi Tünde a
BLSZ igazgatói asszisztense is.

A Budapesti Műszaki Egyetem csapata
nyerte az MLSZ Budapesti Igazgatósá-
ga és a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség által megrendezett II.
Budapesti Egyetemi Futsal Bajnoksá-
got!
Az alapszakasz után a Budafoki MTE
sportcsarnokában megtartott négyes-
döntőben a BME csapata megállíthatat-
lannak bizonyult.A műszakisok az
elődöntőben jobban megszenvedtek a
győzelemért, mint a döntőben, hiszen a
fináléba kerülésért a TF csapata Fábián
Gábor (BME) korai gólja után Bagó
Balázs duplájával 2-1 -re átvette a veze-
tést. Az újabb fordulatot a 30. és a 33.
perc közötti időszak hozta el, ekkor
Rosta Szabolcs, Fábián Ákos és Varga
Bence is a hálóba lőtt. A BME 4-1 -el
jutott a döntőbe, ahol ellenfele az EL-
TE- BEAC csapatát legyőző Corvinus
lett. A BEAC – Corvinus elődöntő a
Fair Play-történelmet is gazdagította,
ugyanis a meccs első két gólja igencsak
érdekesre sikeredett.A Corvinusnak egy
bedobásnál az íratlan szabályok szerint
vissza kellett volna adnia a labdát, de
ezt véletlenül nem tartotta be és Sipaki

Patrik a hálóba lőtt. A kö-
zépkezdés után azonban Pá-
pai Ádám gurítását a kapuba
engedték a közgázosok, így
az első negyedóra után 1 -1
volt az állás. A mérkőzés to-
vábbi része a Corvinus re-
mek játékát hozta el, a
csapat végül 5-2-vel jutott a
döntőbe!
Az elődöntők után hastánco-

zelmével a Budapesti Műszaki Egyetem
csapata nyerte a II. Budapesti Egyetemi
Futsal bajnokságot!
Az ünnepélyes díjátadón Lovász Tamás
Isván, az MLSZ Budapesti Igazgatója
megköszönte az egybegyűlteknek a
részvételt, és megígérte, hogy az Egye-
temi Futsal Bajnokságot jövőre is meg-
rendezik!
A négyesdöntőbe jutottaknak a díjakat
Lovász Tamás István, az MLSZ buda-
pesti igazgatója, Prof. Dr. Kiss Ádám, a
Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszö-
vetség elnöke, és Kiss László a BLSZ
szakmai igazgatója adta át.

Érzelmek a köbön

Hálóban a TF-gólsok, és az ELTE cheerleaderei szórakoz-
tatták a kilátogatókat, majd jöttek a
helyosztók! A bronzmeccsen a TF töb-
bek között Csernai Dávid és Körösi Pé-
ter remek játékának köszönhetően
6-3-ra nyert az ELTE-BEAC ellen!
A BME FC és a Corvinus döntője soká-
ig döntetlenre állt, majd a gólcsendet
Fábián Ákos (BME) találata törte meg a
12. percben, a műszakisok vezetése
négy percig tartott, Vörös Dávid is a há-
lóba lőtt, és így 1 -1 -el fordultak a csapa-
tok.
A második játékrészben Andorka Kris-
tóf két remekbeszabott góljának köszön-
hetően elhúzott a BME, a pontot az i-re
pedig Makra Ákos tette fel! 4-1 -es győ-
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Fontos változás 2015-ben, hogy megszűnt az Utánpótlás- és az
Edzőbizottság, helyette megalakult a Szakmai Bizottság.
A Szakmai Bizottság elnöke Kiss László lett, további tagjai
Dombó János, Dufek János, Halászi Ferenc, Újvári Gábor, Pi-
sont István és Prukner László lettek.
Fontos célkitűzés volt, hogy a kiemelt és a kiscsapatok, ismer-
jék meg egymást, kerüljenek „közelebb” egymáshoz.

Az U 7-es korosztályban a mennyiségi mutatók a tavalyi lét-
számhoz képest visszaestek. Ennek oka, hogy minden egyesü-
let a minimális létszámot hozza el a fesztiválokra. A szülők
szívesen veszik, hogy gyermekük edzésre jár, de a hétvégi
fesztiválokra nem igazán akarják vinni csemetéjüket, más
programokat szerveznek, pedig a legtöbb egyesületnél sok
gyerekkel foglalkoznak.

Az U9-es korosztályban a mennyiségi mutatókban nincs jelen-
tős változás. A tornák színvonala van ahol kifejezetten magas,
van ahol kevésbé. A szakma egy része már itt is kiemelt
csapatokat szeretne.

Az U11 -es korosztály szervezés szempontjából problémamen-
tes volt. Tekintettel arra, hogy Budapest „villamos bajnokság”,
a besorolások nem földrajzi alapon, hanem, erősorrendben tör-
téntek. Át kellett állni a nyolc csapatos csoportokra, mert ke-
vés helyen lehet tornát rendezni. A kiemelt egyesületek ebben
a korosztályban szinte kivétel nélkül a létszám tekintetében
legalább 6 csapatot ki tudnának állítani.

Az U13-asoknál hasonló a helyzet, mint az U11 -ben, itt is át
kellett térni a nyolc csapatos megoldásra.
Az ügyesebb gyerekek már többnyire a kiemelt csapatoknál
találhatók. A kiemelt egyesületeken, az alközpontokon túl
több jó műhely is kialakult.
A tornák külső szemlélő által is élvezhetőek, nézhetőek.

U7:

A fesztiválokra benevezett egyesületek száma: 76
A játékengedéllyel rendelkező gyerekek száma: 489 fő

Az egy csapatra jutó gyermekszám: 7 fő

A legnagyobb létszámú egyesületek:

KISE - 26 fő
Gloriett - 1 7 fő
CSHC - 16 fő

U9:

A fesztiválokra benevezett egyesületek száma: 76
Igazolt, játékengedélyt kiváltott labdarúgók száma: 1 397 fő

Az egy csapatra jutó gyermekszám: 18 fő

A legnagyobb létszámmal működő egyesületek:

MFS - 73 fő
Airnergy - 56 fő
KISE - 50 fő
Gloriett - 49 fő
UTE - 48 fő
Grund - 43 fő
FTC - 41 fő

U11 :

A fesztiválokra benevezett csapatok száma: 1 34
Igazolt, játékengedélyt kiváltott labdarúgók száma: 1943 fő

Az egy egyesületre jutó gyermekszám: 27 fő

A legnagyobb létszámmal működő egyesületek:

MFS – 141 fő
KISE – 56 fő
Gerrzo – 54 fő
Airnergy – 54 fő
CSHC – 53 fő
Ikarus - 52 fő

U 13:

Benevezett csapatok száma: 99
Igazolt játékengedélyt kiváltott labdarúgók száma: 967 fő
Az egy egyesületre jutó gyermekek átlag száma: 1 3 fő

A legnagyobb létszámmal működő egyesületek:

MFS - 62 fő
KISE - 33 fő
Vasas - 32 fő
BVSC - 32 fő

Testvériség - 30 fő
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A 2015-ös évben három C-licences tanfolyam volt Budapes-
ten. A férfiak számára kiírt csoportok létszáma 24 illetve 25
fő volt, elsőre összesen 48-an tettek sikeres vizsgát, ketten pe-
dig sikeresen pótvizsgáztak. A nők számára kiírt tanfolyamot
18-an kezdték el, közülük 14-en vizsgáztak le. A férfiak szá-
mára az előadásokat és a gyakorlati órákat Kiss Baranyi Sán-
dor tartotta, a nőknél Sárközi István vizsgáztatott. A
tanfolyamok nyolc napból álltak, az utolsó két napon volt az
elméleti és a gyakorlati vizsga. Ezek az edzők, akik erre a tan-
folyamra jelentkeztek és felvétel nyertek, majd most elvégez-
ték, az utánpótlásképzés alapjaival ismerkedtek meg.
"A grassroots C képzés az utánpótlás-képzésbe való bekap-
csolódás első szintje, alapozó szintje, ahol a gyerekek életkori
sajátosságaival ismerkedünk meg alapvetően az U13-as ko-

rosztályig bezárólag. - mondja Kiss Baranyi István. - Az élet-
kori sajátosságok mellett a képzési anyaggal, a korosztályos
képzés szakmaiságával, és természetesen azokkal a szervezési
ismeretekkel is, ami ilyen korú gyermekcsapat foglalkoztatá-
sával együtt járt. A felvételi követelményeknek mindenkinek
meg kellett felelni, mindenkinek érettségi bizonyítvánnyal
kell rendelkezni, felhasználói szintű számítógépes ismeretek
szükségesek, az edzéstervezés folyamatát, dokumentációt, ad-
minisztrációt minden egyéb feladatot elektronikus úton kell
elkészíteni. Mindezen felül meg kellett felelni a gyakorlati
felvételin is. Ezt nagyon fontos kihangsúlyozni: a jövőben
csak olyan edzők dolgozhatnak a gyerekekkel, akik maguk is
képesek arra, hogy ezeket az alapszintű feladatokat végrehajt-
sák, be tudják mutatni a gyerekeknek."

A Budafokon megtartott 'C' tanfolyam egyes csoportjának résztvevői

Továbbképzést szervezett a Szakmai Bizottság
A BLSZ 2015 második felében létrehozott szakmai bizottsága
továbbképzést szervezett a fővárosi amatőr csapatoknál az
utánpótlás korosztályokban dolgozó edzők részére. A terv
szerint az öt budapesti élvonalbeli klub – Honvéd, Vasas, Fe-
rencváros, Újpest, MTK – utánpótlás csapatainál folyó mun-
kával ismerkedhetnének meg az amatőrök szakvezetői, és a
gyakorlati bemutatót elméleti foglalkozás, majd konzultáció
követi.
-Felkerestük az élvonalbeli klubokat, és mindenhol készsége-
sen fogadták az elképzelésünket – mondta Kiss László, a
BLSZ szakmai igazgatója – Elsőként a Honvéd utánpótlását
biztosító Magyar Futball Akadémia vállalta, hogy a szakem-
berei megtartják az előadásokat, és a gyakorlati bemutatót a
Bozsik-stadionban. A pályán megtartott bemutató foglalkozás
után az Akadémia általános igazgatója Herczeg Vince, szak-
mai igazgatója a holland Jasper de Mujnck , valamint a 16
éves korosztály edzője Farkas Tibor tartott előadást, majd a

jelenlévők kérdéseket tehettek fel. Az amatőr csapatok edzői
örömmel fogadták a BLSZ kezdeményezését, és hogy
mennyire érdekli őket ez a továbbképzés, mi sem bizonyítja
jobban, hogy négy órán át tartott az esemény.

Tetszett a BLSZ-s edzőknek az előadás
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Emlékezés a 2015-ben eltávozottakra

Kürti Imre
(2015. 02. 09. – 84 éves)

A Szolnoki MÁV ifjúsági csapatában
futballozott, majd gépészmérnöknek ta-
nult, és így befejezte a labdarúgást.
Mérnökként Diósgyőrben kezdett el dol-
gozni, és úgy érezte, elképzelhetetlen az
élete futball nélkül, ezért 1 957-ben letet-
te a játékvezetői vizsgát. 1 960-ban ke-
rült Budapestre, ám hiába volt már
megyei I. osztályú bíró Borsod megyé-
ben, a BLSZ bizonyítania kellet. Sike-
rült, majd az akkori JB elnök, Ábrai
Zsigmond felkérte az oktatási albizott-
ság vezetésére.
1 971 -ben megválasztották a BLSZ JB
elnökének, és 27 éven keresztül állt a bi-
zottság élén. Elnöksége alatt 56 játékve-
zető került fel a BLSZ-ből az NB-s
keretbe, és többen nemzetközi szinten is
bizonyítottak. Néhány név a legismer-
tebbek közül: Vágner László, Nagy
Miklós, Huták Antal, Bede Ferenc, Sza-
bó Zsolt, Vad István, Márton Sándor,
Juhos Attila, Vámos Tibor és Ring Já-
nos.

Fodor Imre
(2015. 1 1 . 06. – 81 éves)

A labdarúgás része volt az életének,
vagy talán az egész élete volt. Akik lát-
ták játszani, azt mondták róla, hogy jó
focista volt, de talán maradt még benne,
amit szeretett volna elérni.A sors kegyes

volt hozzá, mert adott egy fiút a számá-
ra, aki felnőve szép karriert futott be, él-
vonalbeli futballista lett. Az ifjabb
Fodor Imre, akit Foci néven becéztek
asportág hívei, a válogatottságig is elju-
tott. Imre bácsi így tovább álmodhatta
álmait a saját fiában. Sajnos, azonban
bekövetkezett a szülőként feldolgozha-
tatlan tragédia, fia halálos balesete.
A mérhetetlen lelki teherrel tette tovább
a dolgát, mint egyesületi intéző. Több
egyesületnél is tevékenykedett, legutóbb
a Merkapt Maraton csapatánál.

Hajas József
(2015. 09. 1 5. – 83 éves)

A labdarúgással egy éltre elkötelezte
magát. Az MTK ifjúsági csapatában
kezdett el futballozni, majd a SZAC já-
tékosa lett, és az aktív pályafutást befe-
jezve, játékvezetőként kapcsolódott be a
BLSZ munkájába. A felső korhatár el-
éréséig ott volt a pályán, mint játékveze-
tő, de közben már segített a bizottsági
munkában is. Kezdetben az Öregfiúk és
az Old Boys bizottság fegyelmi ügyei-
nek tárgyalásában ténykedett, majd több
mint egy évtizeden keresztül, ennek a
bizottságnak az elnökhelyettese volt.
A Budapesti Labdarúgó Szövetségben
végzett munka mellett kötődött egykori
klubjához, a SZAC-hoz. Amikor a
szentlőrinciek új jászervezték Baráti Kö-
rüket, elsők között csatlakozott hozzá-
juk.

Maurer Miklós
(2015. 04. 28. – 86 éves)

Diósdon volt sokáig egyesületi vezető,
majd bekapcsolódott a BLSZ fegyelmi
bizottságának munkájába. Történt
mindez még idősebb Medák Sándor
elnöksége idején. Később, amikor ifjabb
Medák Sándor vette át a fegyelmi
bizottság vezetését, Maurer Miklós
munkájára változatlanul lehetett
számítani. Három évvel ezelőtt
kiérdemelte a Fegyelmi Bizottság
örökös tagja címet.

Patkó Bálint
(2015. 02. – 61 éves)

A BLSZ alacsonyabb osztályaiban
működött közre játékvezetőként, majd
az Öregfiúk és az Old Boys
bajnokságban is vezetett mérkőzéseket.

Dobos Mihály
(2015. 02. – 94 éves)
Éveken keresztül vezetet mérkőzéseket
a BLSZ különböző osztályaiban, majd
bekapcsolódott a JB munkájába, segített
a küldéseknél. Még idős fej jel is
bíráskodott utánpótlás mérkőzéseken.
meg-
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BLSZ játékvezetők

Apkó Tamás
Bácsi Iván
Balla Betalan
Balog Attila
Bardi Kinga
Bartkó József
Bartos Zoltán
Bartus Olivér
Búz Roland
Csékei Andor
Csepregi Tamás
Csercser Dávid
Csíky Lajos
Csorba Sándor
Decsi Dániel
Dorogi Gergő
Dudás István Gábor
Fekete László
Fenyvesi Péter Bence
Fóris Renáta
Gajzágó Imre
Gyana Gergely
Hegyesi Dávid
Horváth Balázs
Huszti András Norbert
Ilinszky Gábor
Ivacs Vince
Kalcakosz Tamás Márton
Kalocsai József
Katz Róbert
Kénoszt Zsolt
Kiss György Dávid
Kiss II. Gábor
Knon Máté
Koczák Roland Zorán
Kovács András Gábor
Kovács Márk
Krix Dávid
Kurtej János
Kurucz János Péter
Magyar Ádám
Máté Levente
Mezei Ádám
Mészáros József
Müller István
Nagy Arnold János
Nagy József
Néma Péter
Németh Zsombor
Nyári Krisztián
Nyekita Benjamin
Nyikes Zoltán
Pénzes Zoltán
Pető Nimród
Pintér Gábor
Práth Dávid

Róka Márton
Sándor Miklós
Sebestyén Ádám
Somogyi Sára
Sörös Attila
Stamler Ferenc Soma
Sudicky Bálint
Szemők Péter
Szerémi Rebeka
Szingajevszkij Julian
Szuhodovszki Dávid
Szuhodovszki István
Temleitner Márió
Tiringer Máté
Tóth Barnabás
Vajda Ernő
Válóczi György
Zelman Pál Rámil

BLSZ asszisztensek

Baranyi Gábor
Bencze András
Busai Attila
Csengery Zoltán
Gendúr Ákos
Gerstmayer Péter
Horváth-Laklia Ágnes
Kénoszt Éva
Kovács Péter
Kudrén Dániel
Lipták Márk
Móré Balázs
Olaj Mátyás Pál
Piskóti Dénes
Somkúti Gábor
Tóth Attila
Tóth III. Tamás

BLSZ I játékvezetők

Döme Gábor
Dancs Boldizsár
Fodor Bence
Gál Péter
Gelb Tamás
GráfAndrás
Harmath Zsolt
Horváth János
Káprály Mihály
Király Gergő
Király Szilveszter
Kovács Imre ifj .
Landeszmann László
Molnár Imre
Rábel Alfréd

Róka Márton
Sándor Miklós
Sebestyén Ádám
Somogyi Sára
Sörös Attila
Stamler Ferenc Soma
Sudicky Bálint
Szemők Péter
Szerémi Rebeka
Szingajevszkij Julian
Szuhodovszki Dávid
Szuhodovszki István
Temleitner Márió
Tiringer Máté
Tóth Barnabás
Vajda Ernő
Válóczi György
Zelman Pál Rámil

BLSZ asszisztensek

Baranyi Gábor
Bencze András
Busai Attila
Csengery Zoltán
Gendúr Ákos
Gerstmayer Péter
Horváth-Laklia Ágnes
Kénoszt Éva
Kovács Péter
Kudrén Dániel
Lipták Márk
Móré Balázs
Olaj Mátyás Pál
Piskóti Dénes
Somkúti Gábor
Tóth Attila
Tóth III. Tamás

BLSZ I asszisztensek

Bartkó Dániel
Czár Krisztián
Dósa-Rácz Kitti
Gyöngy Krisztina
Ésik Ádám
Kispál Márk
Kovács Brankó
Lovász Viktor Árpád
dr. Madari Adrián
Milavecz Péter
Nyekita Brúnó
Nyerges Zsolt
Puskás Gabriella
Reszler Csaba
Szalai Krisztián
Takács Zoltán
Tóth I. Tamás
Urgyán Antal

A Budapest kupa döntőjét Zimonyi Péter vezethette,
segítői Kovács Péter és Fodor Bence voltak



Felemás évet zártak a játékvezetők
Interjú Juhos Attila BLSZ JB elnökkel
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Juhos Attila, az egykori élvonalbeli já-
tékvezető – a BLSZ bajnokságból 1992-
ben került fel az országos keretbe, 1 75
NB I-es mérkőzést vezetett, tagja lett a
nemzetközi keretnek, ahol számára a
csúcsot az jelentette, hogy 1997-ben a
Bajnokok Ligája döntőjének tartalék já-
tékvezetője lehetett – 2014 nyarán lépett
a leköszönő Esterházy György helyére a
JB elnöki posztján. A 2015-ös év alap-
ján már pontos képe van a BLSZ-ben
foglalkoztatott játékvezetők működésé-
ről, és már mérleget készíthet arról, mit
sikerült megvalósítani az elképzelései-
ből, amikor átvette a JB irányítását, és
mi az, amin még változtatni kellene. Az
elért eredményekről, és a további ter-
vekről számolt be az Almanach olvasói-
nak Juhos Attila.

-Felemás évet zártunk, mert van, ami-
ben előrelépés történt, és van, amiben
egy helyben topogunk – kezdte a be-
szélgetést Juhos Attila – Az, minden-
képpen pozitívum, hogy a játékvezetők
játéktéren kívüli hozzáállása jelentősen
megváltozott. Gondolok itt az admi-
nisztrációra. A jelentések időben elké-
szülnek, és kevesebb a pontatlanság,
amivel korábban gond volt. Kevesebb a
fegyelmi ügy is, igaz, a renitens játék-
vezetőktől elköszöntünk. Sikerült a
BLSZ I. osztályú keretet megerősíteni,
ez most már valóban az elit keret. An-
nak is örülhetünk, hogy Leél-Őssy
Ádám személyében több éves kimara-
dás után, ismét felkerült a BLSZ-ből já-
tékvezető az országos keretbe. Van
esély arra, hogy feljebb lépjen, és orszá-
gos kerettag legyen a játékvezetőknél
Kovács Imre, míg az asszisztenseknél
Nyerges Zsolt.

-Az elnöki poszt átvételekor többek kö-
zött beszélt arról is, hogy motiválni kell
azokat a játékvezetőket, akik nem lép-
hetnek magasabb osztályba, de itt szük-
ség van rájuk. Ez az elképzelés
mennyiben valósult meg?

-Változtattunk a kereteken, előtérbe ke-
rültek a fiatalok, de kell a rutinos játék-
vezető, és nem mondtunk le a harminc
év felettiekről sem, azokról, akik igye-
keznek felnőni a feladathoz. Az elmúlt
év tapasztalata az igazolja, hogy az idő-

sebbek közül a lehetőséghez jutók, nem
okoztak csalódást. Visszatérve a fiata-
lokhoz, őket fel kell építeni, ehhez idő
kell, és felmérő programokat biztosí-
tunk számukra.

-Tervei között szerepelt az is, hogy
megtalálja a JB munkájába beépülő sze-
mélyeket. Sikerült?

-Amikor azt mondtam, van, ahol csak
egy helyben topogunk, akkor többek
között erre is gondoltam. Hosszabb idő
kell, hogy megtaláljuk az erre alkalma-
sakat. Kevés az ellenőr, több mérkőzé-
sen kellene ott lennünk.

-Milyen változás történt még a 2015-ös
esztendőben?

-A BLSZ I-es keretnél úgy látom, hogy
jó úton haladunk, és ahogy már említet-
tem, immár ez elit keret, és ők vezetik a
BLSZ II. osztályú mérkőzések többsé-
gét. Így kevesebb a negatív észrevétel
az egyesületek részéről. Az gond vi-
szont, hogy kevés a játékvezető. Egy or-
szágos felmérés szerint a megyékben és
Budapesten összesítve 1000 játékvezető
hiányzik. Évente jelentkezik 500 a tan-
folyamokra, ebből 400 levizsgázik. Ez
országos adat, de érint bennünket is.
Egyre több a mérkőzés, és nehéz a já-
tékvezető küldés. A BLSZ-ben hetente
valamivel több, mint 300 meccs van, és
bizony előfordul, hogy egy adott hétvé-
gén egy játékvezetőt több helyszínre is
kell küldeni. A legjobbak körében ez
nem gond, de arra ügyelni kell, ha I.
vagy II. osztályú mérkőzést vezet, akkor
azt megelőzően ne vállaljon meccset.
Egyébként a BLSZ-ben négyen foglal-

koznak küldéssel, közülük külön küldő
van a futsalban, és az öregfiúkmezőnyé-
ben. Az egyesületek is többet tehetné-
nek annak érdekében, hogy megfelelő
számú játékvezető legyen. Sajnos az
alacsonyabb osztályokban amolyan test
idegennek tekintik, holott szerves része
a futballnak. Ha egy fiatal bekerül a
rendszerbe, és rendre őt okolják a csa-
patok a kudarcért, akkor nem lesz siker-
élménye, és előbb-utóbb abbahagyja a
bíráskodást. Újdonság, hogy más me-
gyékhez hasonlóan mi is megszerveztük
a játékvezetők bálját, és ott adtuk át az
év játékvezetőjének a díját, a Kürti Imre
emlékdíjat. Az elmúlt évben elhunyt
Kürti Imre hosszú időn keresztül meg-
határozó személyisége volt a BLSZ JB-
nek. Neki volt munkatársa Nagy Zoltán,
akinek tiszteletére évek óta megrendez-
zük a róla elnevezett emléktornát, ahol a
BLSZ különböző játékvezetői keretei-
ből összeállított csapatok lépnek pályá-
ra.

-A labdarúgásban a szabályok évtizedek
óta alig-alig változnak, de az alkalmazá-
suk igényli a továbbképzést. A BLSZ-
ben milyen lehetőség van erre?

-Évente kétszer tartunk felmérést. Télen
egynapos továbbképzés előzi meg a
tesztet, és a fizikai felmérést, nyáron az
I. és II. osztályban működő játékvezetők
és asszisztensek részére háromnapos
edzőtáborozást tartunk, ami hasonló fel-
méréssel zárul, mint a téli. A talent kép-
zésbe bekerült 35-40 fiatal részére havi
rendszerességgel tartunk továbbképzést.
Közülük kerülhetnek ki majd azok, akik
számára nyitva az út az országos keret-
be.

Fegyelem és figyelem minden pillanatban



Budapest nyerte az Országos Sípmester Fesztivált
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Az ezúttal Kaposváron, 1 1 . alkalommal
megrendezett Országos Sípmester Fesz-
tiválon ismét 19 megye és Budapest vá-
logatottja küzdött meg egymással két
napon keresztül. Budapest kisebb meg-
lepetésre a szombati csoportküzdelmek
során bejutott a legjobb nyolc közé, és
vasárnap ha már ott volt, meg is nyerte
a rangos tornát!
A szombati csoportküzdelmek után va-
sárnap a nyolc között először Baranya
megye legjobban futballozó játékveze-
tőivel mérte össze erejét Budapest válo-
gatottja. Az izgalmas, de gólnélküli
találkozó büntetőkkel zárult, a párbajt
4-2-re nyerte a fővárosi csapat.
Az elődöntő következett, amely során
Budapest 3-0-ra verte Győr-Moson-
Sopron megye játékvezetőit, a gólokat
Urgyán Antal, Práth Dávid és Farkas
Tibor szerezte.
A másik elődöntőben Békés két góllal
nyert Komárom-Esztergom ellen, így
Békés megye – Budapest finálé követ-
kezhetett.
A döntő érdekessége, hogy már a máso-
dik percben kialakult a végeredmény.
Urgyán Antal góljával szerzett vezetést,
a budapesti csapat, amely ezek után is-
mét megmutatta, hogy hogyan kell vé-

dekezni, mert hiába támadott Békés - a
végén már a kapusukat is mezőnyjáté-
kosra váltva - Berényi Tamás kapuját
nem tudták bevenni. Nem is csoda, hi-
szen Berényi Tamás a torna legjobb ka-
pusa lett! Budapest pedig a 2014-es
döntőbe jutás után 2015-ben már a
fináléban sem hibázott, és megynyerte
az Országos Sípmester Fesztivált!

A díjakat Dér Tamás, Kaposvár alpol-
gármestere, Bogyay Zoltán, az MLSZ
Baranya Megyei Igazgatója, Hanacsek
Attila, az MLSZ JB alelnöke és Fodor
Gyula, az MLSZ somogyi JB-elnöke
adták át.

Az MLSZ Budapesti Igazgatóság játék-
vezető válogatottja:

Nyerges Zsolt, Berényi Tamás, Berecz-
ki Miklós, Farkas Tibor, Práth Dávid,
Káprály Mihály, Milavecz Péter, Farkas
Mátyás, Fodor Bence, Rábel Alfréd,
Szőts Gergely, Urgyán Antal

szakmai stáb: Stamler Péter vezetőedző,
Hidasi Gyula technikai vezető, Kovács
Imre technikai vezető, Vad II. István
mentális tréner

Döntő
Budapest - Békés 1 -0

3. helyért
Győr-Moson-Sopron - Komárom-
Esztergom 0-0, büntetőkkel 3-2

Elődöntők

Győr-Moson-Sopron - Budapest 0-3
Komárom-Esztergom - Békés 1 -3

5. helyezett: Baranya
6. helyezett: Nógrád
7. helyezett: Veszprém
8. helyezett: Heves
9. helyezett: Bács-Kiskun
10. helyezett: Borsod-Abaúj-Zemplén
1 1 . helyezett: Vas
12. helyezett: Somogy
13. helyezett: Fejér
14. helyezett: Hajdú-Bihar
15. helyezett: Jász-Nagykun-Szolnok
16. helyezett: Zala
17. helyezett: Tolna
18. helyezett: Pest
1 9. helyezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg
20. helyezett: Csongrád

Mi az, hogy nem tudnak futballozni? Budapest legyőzhetetlen volt!



Alakulásának 90. évfordulóját ünnepli a BLSZ
1926-ban alakult a Budapesti Labdarúgók Alszövetsége
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1926-ban a budapesti amatőr labdarúgó egyesületek képvise-
lői elhatározták, hogy megalapítják a Budapesti Labdarúgók
Alszövetségét, és megválasztották annak tisztikarát. Hosszas
vita előzte meg, hogy kik kerüljenek a vezetésbe, és ki töltse
be a BLASZ elnöki posztját. Végül dr. Zsarnóczay Jánosra
esett a választás, ő lett a BLASZ első elnöke.
Az indulásnál a vezetésnek elsődleges feladata volt az egység
megteremtése. Ez nem volt könnyű, mert belső harcok is elő-
fordultak. A hosszabb távra szóló határozatok azonban ered-
ményre vezettek. Az utánpótlás fejlesztésére bevezették az
„újonc” bajnokságot, a csapatok intézői részére tanfolyamokat
tartottak, és kapcsolatba léptek az iskolákkal. Kezdeményez-
ték továbbá a labdarúgók rendszeres orvosi vizsgálatát. Dön-
téseikkel elérték, hogy a múlt század harmincas éveire a
BLASZ az ország legnagyobb szövetségévé fejlődött. Az első
évtized sikere volt, hogy a 140 budapesti egyesületben közel
30 000 igazolt játékost, valamint 4800 újoncot tartottak nyil-
ván.Az 1950-ben történt átszervezés következtében változott
a név, a BLASZ-ból Budapesti Labdarúgó Szövetség (BLSZ)
lett. Ekkor lett elnök Kiss Hugó, aki 22 éven át állt a Szövet-

Elnökök

1926 – 1939 Dr. Zsarnóczay János

1939 – 1942 Barcsay János

1942 – 1945 Kulcsár Sándor

1945 – 1949 Nádas Ödön

1950 – 1972 Kiss Hugó

1972 – 1985 Dr. Tímár György

1986 – 1989 Kakó Gyula

1990 – 1998 Martos Győző

1998 – 2002 Dr. Lévay Tibor

2002 – 2005 Fa Sándor

2006 Kovács Attila

2007 – 2010 Török Károly

201 1 – Dr. Török Gábor

Főtitkárok

1926 – 1929 Lénárt Ernő

1929 Kovács Leó

1930 – 1931 Nádas Ödön

1931 – 1938 Lénárt Ernő

1939 Barcsay János

1939 – 1942 Dr. Kovács Endre

1942 Nagy Zoltán

1943 – 1945 Bottka György

1945 – 1949 Gárdonyi Henrik

1950 – 1959 Földesi Péter

1959 – 1982 Góliás Róbert

1983 – 1989 Somogyi Mihály

1990 – 1998 Vad István

1998 – 2002 Nem volt főtitkár.*

2002 – 2006 Vida Gábor

2006 – 2007 Maros Réka

2007 - 2010 Lovász Tamás István

*Fa Sándor ügyvezető elnökként látta el a feladatot.

A Budapesti Labdarúgó Szövetség
Elnökei és Főtitkárai 1 926-tól 2010-ig

201 1 -től az önálló területi szövetségeket az igzgatóságok
váltották fel. A vezetői pozíciókra pályázatot hirdettek. A
pályázaton győztes, így az MLSZ Budapesti
Igazgatóságának első igazgatója Lovász Tamás István, az
addigi főtitkár lett. Az MLSZ Budapesti társadalmi
elnökségének elnökévé dr. Török Gábor egyetemi docenst
nevezték ki.

ség élén. Legendás alakja volt a
BLSZ-nek Góliás Róbert is, ő
23 éven keresztül látta el a főtit-
kári teendőket.
2010-ben átalakult a szervezeti
forma, és 201 1 -től kezdve a
BLSZ – a név továbbra is hasz-
nálható – a Magyar Labdarúgó
Szövetség Budapesti Igazgatósá-
ga lett. A társadalmi elnökség
élén álló elnököt az MLSZ neve-
zi ki. Megszűnt a főtitkári tiszt-

ség, ezt a posztot az igazgatók váltották fel, akiknek kinevezé-
sére eredményes pályázat után kerül sor.
A BLSZ főtitkára Lovász Tamás István – 2007-ben került eb-
be a beosztásba – a meghirdetett pályázat győztese lett, és
201 1 óta tölti be az igazgatói tisztséget. Az MLSZ Budapesti
társadalmi elnökségének elnökévé dr. Török Gábor egyetemi
docenst nevezték ki, aki szintén 201 1 óta látja el az elnöki te-
endőket.



Pályán Budapest felnőtt válogatottja
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A Budapest válogatottban való szereplés
presztízse évről évre növekszik. Ez
2015-ben sem változott, a BLSZ I-es és
BLSZ II-es játékosok nagy örömmel fo-
gadják a meghívót.
Így volt ez az év végi MLSZ által szer-
vezett megyei válogatottak tornája előtt
is. A tornát Móron és Székesfehérváron
rendezték és Budapest négy másik me-
gyei válogatottal küzdött meg az első
helyért.
Nem zárta örömmámorban az első napot
Budapest válogatottja.
Az első mérkőzésen egy reálisnak
mondható döntetlent ért el a csapat Tol-
na megye ellen, majd a jobb erőkből ál-
ló Baranyától 3-1 -es vereséget
szenvedett.
Nem volt azonban veszve semmi, mert a
csoportban akkora volt a körbeverés,
hogy nem lehetett kiszámítani, hogy
melyik két együttes fog továbbjutni. Er-
re még Budapestnek is megmaradt min-
den esélye.

1 . mérkőzés: Budapest - Tolna 0-0

Tolna megye tanult a két csapat korábbi
meccseiből, és úgy döntött, hogy ezúttal
egy védekezőbb taktikát választ, vissza-
állt és kontrára próbált játszani.
A mérkőzés 4. percében úgy tűnt ez a
taktika akár sikert is hozhat, egy buda-
pesti szöglet után, Hencz Balázs ziccer-
be került, de Zubány Miklós szerencsére

A 10. percben csapatunk is ziccerig ju-
tott Balogh Péter passzát követően
Markovics Ádám lövését kiütötte a tol-
nai kapus, majd Kayali Viktor kapura
tett labdáját pedig már fogta.
Az első félidő közepén jó helyzetből lő-
hetett ellenfelünk, de Horváth Bálint 1 8
méterről, szerencsére egy jó métert téve-
dett.
Budapesti helyzet következett, a 25.
percben Spáth Márton bal oldali szögle-
te után Scheiber Bence fejelt a kapu fö-
lé.
A félidő végén egy-egy óriási lehetőség
maradt ki mindkét oldalon. A 28. perc-
ben egy felívelt labda után Csabai Ta-
más került jó helyzetbe, át is emelte a
tolnai kapust, de az óriási bravúrral vé-
gül vissza tudott nyúlni a labdáért.
Majd a 32. percben maradt ki a mérkő-
zés legnagyobb helyzete, egy gyors tá-
madás végén Hencz Balázs (Tolna) 3
méterről tette a kapu fölé a labdát.
A második játékrész jóval kevesebb
helyzetet hozott. Volt egy remek Csabai
Tamás- Markovics Ádám akció, amely
gólt érdemelt volna. Majd ismét Csabai
Tamás (Budapest) állt a legközelebb a
gólhoz, de 19 méterről elvégzett szabad-
rúgása kevéssel a bal felső sarok mellé
ment. Véleményünk szerint a techniká-
sabb és játékügyesebb csapat Budapest
volt, ugyanakkor Tolna megye nem tak-
tikázott rosszul, és akár meg is nyerhette
volna a mérkőzést.

2. mérkőzés: Baranya - Budapest 3-1

Míg az első mérkőzésen nagyobb részt a
Budapest válogatottnál volt a labda az
első percekben, addig Baranya ellen a
meccs elején csak kerestük. Ahogy telt
az idő, Budapest összekapta magát, és
kiegyenlítetté tette a játékot.
Ennek ellenére a 35. percben válogatot-
tunk megkapta az első gólt a tornán, egy
gyors támadás végén Hadobás Gergő
passzolt a kapuba.
Lóska Csaba szabálytalansága után nem
sokkal később tizenegyeshez jutott el-
lenfelünk, és Takács Ákos remekül haj-
totta végre a büntetőt, így gyorsan
2-0-ra módosult az eredmény.
Ez a különbség azért a látottak alapján
túlzásnak tűnt a két csapat között, és az
első félidőben a feladatát jól ellátó Lotz
Ádám 5 perc múlva Budapestnek is ki-
harcolt egy tizenegyest, amit be is lőtt.
Még több mint 20 perc hátra volt ekkor
a mérkőzésből, nem tűnt lehetetlennek
az egyenlítés. Keresztesi Botond pilla-
natai jöttek el, nagyon sokat volt játék-
ban, remekül hozta ki a labdákat, nem
igazán tudták szabályosan szerelni. Az ő
lendülete pedig pluszt adott csapatunk-
nak. Végül azonban hét perccel a mér-
kőzés vége előtt nem budapesti
egyenlítés, hanem baranyai gól követke-
zett, egy kontrából Kónya Dávid volt
eredményes, beállítva a 3-1 -es végered-
ményt.

A Budapest válogatott csapata a Somogy megye elleni győzelem után



A megyei válogatottak tornájának máso-
dik napját úgy kezdte a Budapest válo-
gatott, hogy tudta valószínűleg mindkét
vasárnapi mérkőzését meg kell nyernie a
továbbjutáshoz. Ez nem tűnt egyszerű
feladatnak, hiszen a 6 pontot szerző So-
mogy elleni meccset követően húsz perc
szünet után a házigazda Fejér megyével
kellett megküzdenie.

3 . mérkőzés: Budapest – Somogy 2-0

Somogy megye miután kiütötte Tolnát
úgy készült a mérkőzésre, hogy neki egy
döntetlen is elég a továbbjutáshoz. El-
lenfelünk így is állt hozzá a meccshez,
gyakorlatilag az első perctől kezdve a já-
ték tördelésére, és az idő húzására töre-
kedett.
Az gyorsan kiderült, hogy nem lesz
könnyű tartaniuk a 0-0-s állást, mert Bu-
dapest nagyon vérmesen kezdett, és a já-
tékosanyagunk erősebb volt, mint el is
fáradt ellenfelünké.
Az első komoly helyzetünk a 16. perc-
ben volt, amikor Markovics Ádám re-
mek passza után Kayali Viktor lőtt 1 2
méterről, a Somogy megyei kapus pedig
bravúrral hárított.
Azután sokáig nem találtuk az ellen-
szert, Lotz Ádám talált egyet, és 20 mé-
terről bombaerős lövést eresztett meg,
amit azonban Horváth Norbert szögletre
ütött a jobb felső sarok elől.
A szögletet Markovics Ádám adta be,
Kóródi Viktor jól érkezett a hosszún, de
a kapu mellé fejelt.
Két perccel később ismét szögletből ve-
szélyeztettünk, Csabai Tamás sarokrúgá-
sa majdnem becsavarodott a kapuba, de
Horváth kapus ismét nagyot védett.
A második játékrészre maradt a döntés,
és a Budapest válogatott szakmai stábja
szépen megkeverte a kártyákat, ezt már
nem is bírta el Somogy megye.
A csereként beállt Spáth Márton remek
labdája után Kayali Viktor passzolt a
szintén a szünetben pályára lépő Bánk
Leventéhez, aki közelről a hálóba lőtt. 1 -
0
A 62. percben egy kiállítás történt ellen-
felünknél, egy csúnya belépő után Jónás
Péter kapta meg második sárga lapját.
Öt perc múlva góllal is büntethettünk
volna, de Keresztesi Botond egy labda-
szerzése után óriási helyzetben eggyel
többet tolt a labdán, majd pedig a kapu
fölé lőtt.
A 69. percben Keresztesi Botond már
nem kegyelmezett, Spáth Márton remek
labdája után, támadónk egy csel után 10
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A jó kedv hazafelé is megmaradt

méterről a rövid sarokba lőtt. 2-0
A hátralévő időben már nem volt benne
a meccsben semmilyen fordulat, így a
Budapest válogatott első győzelmét arat-
ta a tornán.

4. mérkőzés: Fejér – Budapest 2-0

Jó hangulatban vártuk az utolsó mérkő-
zést, amelyen a továbbjutás volt a tét
mindkét csapat számára, döntetlen ese-
tén a nevető harmadik, az egyébként
szimpatikusan küzdő Somogy megye ju-
tott volna tovább.
Úgy tűnt, hogy a legjobb színvonalú
meccs kezdődött el számunkra, óriási
küzdelem folyt a pályán.
10 perc után Petruska Daniel (Fejér)
bombaerős lövését ütötte ki Zubány
Miklós.
Két perc múlva egy továbbengedett Fej-
ér megyei kezezés után óriási helyzetbe
került a hazai csapat, de szerencsére el-
puskázták a lehetőséget.
A 30. percben óriási helyzetbe került
Budapest, azonban Fehér Kende 13 mé-
terről spiccel a kapu fölé bombázott.
Nem szereztünk vezetést, Fejér megye
viszont 3 perc múlva igen. Egy szöglet-
nél Balogh Pétert láttuk úgy többen,
hogy meglökték a hazaiak, a szabályta-
lanságot nem észlelte a játékvezetői
hármas, a kipattanó labdát pedig Radics
Ádám a hálóba vágta. 1 -0
Kiegyenlített mérkőzésnek tűnt, ennek a
gólnak így óriási jelentősége volt. A má-
sodik játékrészben kevesebb helyzet
volt, de benne volt a meccsben az
egyenlítés. A 41 . percben a félpályánál
Lajos Lászlóval szemben elkövetett sza-
bálytalanságot nagyvonalúan továbben-
gedte a játékvezető, ebből lefordulva
pedig Fejér megye tiszta gólhelyzetbe

került, Petruska Dániel értékesítette is a
ziccert. 2-0
Zubány Mikós az általa igazságtalannak
vélt szituáció után kifejtette gondolatait,
amiért a játékvezető kiállította a buda-
pesti kapust.
A 63. percben egy mezőnyben elkövetett
szabálytalanság után Lukácsi Áron kapta
meg a második sárga lapját. Így kettős
emberhátrányba került válogatottunk. A
meccs szempontjából mindegy volt már
ez. A vereséggel Budapest végül a ne-
gyedik helyen zárta a tornát. Sajnos a
játékvezető kezéből kicsúszott a
mérkőzés, és ezt mi viseltük el
nehezebben. Nem azt mondom, hogy
tudatos volt a ténykedése, de rossz napot
fogott ki, az biztos, mert a hajrában a mi
javunkra ítélt többször is tévesen, így
kompenzálva a korábbi hibáit. Ez
azonban mit sem változtatott a
történteken.

A Budapest válogatott tornán szereplő
kerete:
Zubány Miklós (Vízművek SK), Lóska
Csaba (ASR Gázgyár), Scheiber Bence
(ASR Gázgyár),Fehér Kende (ASR Gáz-
gyár),Balogh Péter(ASR Gázgyár),Bak-
sa Bálint (ASR Gázgyár),Lajos László
(ASR Gázgyár) Csillag András (Hegyvi-
dék SE), Spáth Márton (Hegyvidék SE),
Bánk Levente (Hegyvidék SE), Erdő-
Lahner Tas (Voyage SE), Lotz Ádám
(Voyage SE), Kóródi Viktor (Voyage
SE), Kayali Viktor (Unione FC), Ke-
resztesi Botond (Unione FC), Gyalai Pé-
ter (Ikarus BSE), Lukácsi Áron (Szent
Pál Akadémia),Csabai Tamás (Budafoki
LC) ,Markovics Ádám (Budafoki LC)
Szakmai stáb: Kiss László vezetőedző,
Bajzik Józsefmásodedző, Kovács Gyula
technikai vezető



A 39. Budapest Kupa győztese: Pénzügyőr SE
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A szervezők csak reménykedtek abban,
hogy a BLSZ különböző bajnoki osztá-
lyaiban szereplő csapatok részére kiírt
Budapest Kupa sikeres lesz. Akik ebben
bíztak, nem csalódtak, mert az 1977-es
Budapest Kupa döntőt újabbak követ-
ték, és 2015 áprilisában már a 39. BK
győztes csapatot avatták.
A BLSZ által felajánlott díszes serleget
első alkalommal a Törekvés gárdájának
csapatkapitánya emelhette a magasba.
Már az első kiírásban szerepelt, hogy az
a csapat, amely megszakítás nélkül há-
romszor nyeri el a kupát, annak végér-
vényesen a birtokába kerül. Ezzel csak a
jelenleg BLSZ I. osztályú együttes, a
RAFC büszkélkedhet.
A rákosszentmihályi csapat 1995-ben,
1 996-ban és 1997-ben is elnyerte a tró-
feát, és azóta is ott őrzik a klubház vit-
rinjében. A RAFC mellett, az időközben
már megszűnt Honvéd Köteles SE is há-
romszor végzett élen a Budapest Kupá-
ban, de nem egymást követő években.

Érdekességek a selejtező fordulóiból

A 39. Budapest Kupába valamennyi
BLSZ bajnokságban szereplő csapat – a
tartalékok kivételével – benevezett, így
102 együttes várhatta a rajtot. A Ver-
senybizottság kiemelte a 38. BK elődön-

tőjébe jutott négy csapatot – Testvéri-
ség, Voyage SE, Ikarus BSE, Kelen SC
– valamint a bajnoki helyezés alapján a
Pénzügyőr SE és a RAFC is később
kapcsolódott be a küzdelmekbe.
Az 1 . fordulóban több gólzáporos mér-
kőzés is volt, mint például a Pasarét –
KISE (0-1 1 ), az Istenhegy – 43. sz. Épí-
tők (2-14), vagy a Thán Károly SE –
Csep-Gól FC (0-10) összecsapás. A for-
duló nagy meglepetése volt, hogy a
Zuglói Kinizsi búcsúztatta az esélyesebb
Nagytétény gárdáját. Az eredmény 1 -1
lett, és a kiírás értelmében döntetlen ese-
tén az alacsonyabb osztályú csapat a to-
vábbjutó.
A 2. fordulóban a kiemeltek kivételével
már bekapcsolódtak a BLSZ I. osztályú
együttesek is. A meglepetést a Hidegkú-
ti SC szolgáltatta a Fővárosi Vízművek
kiejtésével. Itt is döntetlen lett az ered-
mény (1 -1 ), de a Hidegkút akkor még a
BLSZ III. osztályban szerepelt.
A 3. fordulóban pályára lépett a hat ki-
emelt csapat is, közülük kettő – Ikarus
BSE, Kelen SC – máris búcsúzott. Előb-
binek az Inter CDF, míg a Kelen gárdá-
jának a BVSC-Zugló állta az útját.
A 4. forduló meglepetése volt, hogy
újabb három kiemelt együttes esett ki. A
BVSC-Zugló ismét kitett magáért, a BK
címvédőjét, a Testvériség gárdáját verte

2-0-ra. A sorsolásnak köszönhetően a
Pénzügyőr SE fogadhatta a RAFC csa-
patát, és kihasználta a hazai pálya elő-
nyét (3-0). Az előző évi ezüstérmese, a
Voyage SE csak 1 -1 -es döntetlent ját-
szott az Inter CDF ellen, és ez az ered-
mény az alacsonyabb osztályú Inter
együttesének kedvezett.

Nagy volt az öröm a döntő után!



Út a döntőig

Az elődöntőbe a BLSZ I. osztályú Pénz-
ügyőr SE, a THSE-Sashalom és a KISE
csapata, valamint a BLSZ II. osztályban
az akkor listavezető Inter CDF került.
Az 1 . fordulóban a legjobb négybe ju-
tottak közül csak a KISE és az Inter
CDF lépett pályára. A BLSZ I. osztály-
ba 2014 nyarán visszakerült KISE szá-
mára nem okozott különösebb gondot a
Pasarét legyőzése (1 1 -0). Az Inter CDF
a Budapesti Polgári SC vendége lett vol-
na, de a házigazda lemondta a mérkő-
zést, így játék nélkül léphette tovább az
Inter.
A 2. fordulóban mutatkozott be a TH-
SE-Sashalom gárdája, és a Wolfs FC el-
leni fölényes győzelemmel (9-2)
várhatta a következő forduló sorsolását.
A pályán ebben a fordulóban kezdődött
valójában a Budapest Kupa az Inter
CDF számára. Könnyed győzelemmel
léphettek tovább, az ellenfél a BLSZ III.
osztályban szereplő MTK BK volt (8-0).
A KISE „pihenhetett”, ellenfele a Grafi-
to visszalépett.
A 3. fordulóban Pénzügyőr az Issimo
otthonában aratott „kiütéses” győzelmet
(0-14). Az Inter CDF a kiemelt Ikarus
BSE gárdáját verte 2-0-ra. A KISE a
Csillaghegyi MTE vendége volt, és 5-1 -
es győzelemmel távozott. A THSE-Sas-
halom együttesét a Pestszentimre fogad-
ta, de a Tintahalak tiszteletlen vendégek
voltak, 50-ás győzelemmel távoztak.
A 4. fordulóban a KISE – Unione össze-
csapás a 88. percben még 1 -1 -re állt,
amikor Zeis Nicolas második találatával
„belőtte” a kőbányaiakat az elődöntőbe.
A Csep-Gól FC – THSE-Sashalom ta-
lálkozó a 70. percig meglepetésre állt, 3-
3 volt az eredmény. A hajrában aztán a
cserék jó teljesítményével bebiztosította
továbbjutását a Sashalom (3-7). A Tin-
tahalak játékosa Medgyesi Zoltán mind-
össze egy percet töltött a pályán, amikor
megszerezte csapata hetedik találatát.
Ebben a fordulóban csapott össze a baj-
noki helyezése alapján kiemelt két gár-
da, és a Pénzügyőr – RAFC
mérkőzésből a Pénzügyőr került ki
győztesen (3-0). Érdekesség, hogy a há-
rom gól az első félidő hajrájába három
perc alatt esett. Az Inter CDF – Voyage
mérkőzésen a vendégek jutottak előny-
höz a 22. percben, ám az Inter négy
perccel később egyenlített, és a döntet-
lennel továbbjutott.
Az 5. fordulóban alakult ki az elődöntő
mezőnye. A THSE-Sashalom győzelmét

a 65. percben csereként beállt Tóth Hen-
rik biztosította két góljával (3-0). Az
RTK-VASLÓ a KISE otthonában a 74.
percben még 2-1 -re vezetett, de Zeis
Nicolas két találatával fordított a KISE.
Meglepetésnek számított a Pénzügyőr
fölényes győzelme idegenben a Budafok
ellen (1 -6). Igaz, egy kiállítás miatt a ha-
zaiak a 35. perctől tíz emberrel játszot-
tak. A BVSC - Inter CDF találkozón
beigazolódott a papírforma (0-3).

A döntő jegyzőkönyve

Pénzügyőr SE – Inter CDF SE 4-1 (0-0)

Csepel FC Stadion. Vezette: Zimonyi
Péter (Kovács Péter, Fodor Bence).
Tartalék játékvezető: Dobó Gábor.

Gólszerzők: Tóth Zsombor (62' és 74'),
Szakolczai-Sándor Balázs (66'), Iflinger
Norbert (87') ill. Antem Sebastian
Egbela (51 ')

Pénzügyőr SE: Sándor László – Búzás
Viktor (Sokolowski András), Luczek
Dávid, Bíró József, Varga-Sebestyén
Benjámin, Aribi Hassan Khalifa,
Karvalics Bence, Szabó Balázs (Tóth
Zsombor), Gyürki Gergő (Meggyes
Balázs), Sztrunga Zsolt (Iflinger
Norbert), Szakolczai-Sándor Balázs.

Inter CDF SE: Skadra László – John
Paul, Sebastian Egbela, Viktor
Aguguom, Oti Dikson (Innocent Uche),
Zome Louis Rene, Gbagbo Mandela
(Chigozie Davies), Henry Etiosa,
Somto Kingsley (Zámbó Tibor),
Lunzitisa Queson, Franck Chinonso.
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A bronzmérkőzés jegyzőkönyve:

THSE-Sashalom - KISE 2-1

Budafoki MTE Stadion. Vezette: Szanyi
Ádám dr. (Gráf András, Puskás
Gabriella)

THSE-Sashalom: Baráth Béla - Katona
Dániel (Erhardt Tamás), Berkes Gábor,
Kovács Előd, Szilágyi Milán - Lőrincz
Áron (Tóth Henrik), Pokó Ajtony, Füzy
Zsolt, Márics Péter (Simon Péter) -
Lőrincz László (Marton Zoltán), Bogdán
Patrik (Puskás Pál)
Edző: Medgyesi Zoltán

KISE: Jarecsni László - Göblyös Bence,
Burcsa Norbert,Csatári András - Vincze
Szabolcs, Kalmár Bálint, Nagy Róbert,
Paudutsch Kornél, Kovács Mihály -Zeis
Nicolas, Helmes István
Edző: Kincses Béla

Gólszerzők: Füzy Zsolt (50'), Puskás Pál
(72') ill. Zeis Nicolas (68')

A döntőbe jutásért lejátszott mérkőzése-
ken senki sem számított arra, hogy a
Pénzügyőr idegenben „gázolja el” a KI-
SE csapatát (1 -9).
Bővelkedett viszont izgalmakban az In-
ter CDF – THSE-Sashalom összecsapás.
Az Inter kétgólos előnyre tett szert,
majd a Tintahalak még az első félidőben
szépítettek, és szünet után fordítottak.
Ezt követően viszont megvillant az In-
ter, két perc alatt két gólt szerzett (4-3).



A Budapest Kupa győztesei
1977 - Törekvés SE
1978 - EMG SK
1979 - Budapesti Spartacus
1980 - Bányagép
1981 - Honvéd Köteles SE
1982 - Honvéd Köteles SE
1983 - Ikarus BSE
1984 - ESMTK
1985 - Honvéd Köteles SE
1986 - Budafoki MTE
1987 - Mátyásföld
1988 - XIV - XVI. Kerületi IKV
1989 - Magyar Kábel
1991 - FÉG SK
1992 - Soroksár
1993 - Multi Rocco FC
1994 - Elektromos SE
1995 - Rákosszentmihályi AFC
1996 - Rákosszentmihályi AFC

1997 - Rákosszentmihályi AFC
1998 - Láng SK Angelland
1999 - Herta BLC
2000 - Törekvés
2001 - MLTC
2002 - Szabadkikötő SK
2003 - Bp. Erőmű
2004 - Bp. Erőmű
2005 - Budatétény SE
2006 - Duna SK
2007 - TF SE
2008 - Nagytétény
2009 - Rákosmenti KSK
2010 - Újbuda TC II
201 1 - Ferencvárosi FC
2012 - Grund 1986 FC
2013 - Voyage SE
2014 - Testvériség SE
2015 - Pénzügyőr SE

38

amit a BLSZ vezetése elvárt ettől az
összecsapástól, ez valóban csúcsmérkő-
zés volt.

Bodoki József a BLSZ Versenybizottsá-
gának elnöke: - A Budapest Kupa ha-
gyományának megfelelően a BLSZ
bajnokságaiban szereplő valamennyi
csapat nevezett, és ahogy közeledtünk a
sorozat vége felé, egyre izgalmasabb
mérkőzéseket játszottak résztvevők. A
döntőbe két jó formában lévő gárda ke-
rült, és egy változatos mérkőzésen,
sportszerű küzdelemben dőlt el a győze-
lem.
Az ünnepélyes díjkiosztón a kupát, az
érmeket, és az ajándék labdákat dr. Bar-
czi Róbert az MLSZ versenyigazgató
helyettese, Gundel Takács Gábor az
MLSZ budapesti társadalmi elnökségé-
nek alelnöke, és Lovász Tamás István az
MLSZ budapesti igazgatója adta át.

is, hogy a bajnokságban a hátralévő for-
dulók eredményétől függetlenül már fel-
jutottak az I. osztályba. Elismerés illeti a
BLSZ munkatársait is, ezért a színvona-
lasan megszervezett döntőért.

Dr. Agonglo Joel Geraldo az Inter CDF
edzője: - Jól szerepeltünk a Budapest
Kupa idei sorozatában, sajnos csak a be-
fejezés nem sikerült úgy, ahogy szeret-
tük volna. Sérülések és eltiltások miatt
nem tudtunk a legerősebb összeállítás-
ban pályára lépni. Amit kértem a játéko-
soktól, azt végrehajtották, de a
vezetésünk után nem koncentráltunk kel-
lően.

Lovász Tamás István az MLSZ budapes-
ti igazgatója: - Színvonalas döntője volt
a 39. Budapest Kupának. Szakmailag és
emberileg is nagyszerűen teljesített
mindkét csapat. Ez a találkozó azt hozta,

A Budapest Kupa döntőjének kezdőrú-
gását Balogh Sándor, a Magyarországi
Afrikaiak Egyesületének elnöke végezte
el, majd a találkozó a Pénzügyőr táma-
dásaival indult. Többet kezdeményezett
az I. osztályú gárda, de a helyzetek befe-
jezésével adósak maradtak. Szakolczai-
Sándor Balázs és Hassan Khalifa is ve-
zetéshez juttathatta volna csapatát, de az
Inter kapusa Skandra László jól védett.
A félidő végén viszont nagy helyzetet
hagyott ki Queson. A második félidő
elején vezetést szerzett az Inter, az 51 .
perben szöglet után Sebastian Egbela fe-
jelt a Pénzügyőr kapujába (0-1 ). Ezt kö-
vetően egyre többet kezdeményezett az
I. osztályban listavezető gárda. Vatai At-
tila kettős cserét hajtott végre, és Tóth
Zsombor mindössze két percet töltött a
pályán, majd a 62. percben máris beta-
lált az ellenfél kapujába (1 -1 ). A 66.
percben Szakolczai-Sándor Balázs gól-
jával már a Pénzügyőr vezetett (2-1 ). A
74. percben Tóth Zsombor növelte csa-
pata előnyét, és három perccel a találko-
zó vége előtt a szintén csereként beállt
Iflinger Norbert volt eredményes. Győ-
zelmével, a Budapest Kupa történetében
első alkalommal lett nyertes a Pénzügy-
őr SE. Vatai Attila a Pénzügyőr edzője: -
Nem ismertük igazán az ellenfelet, talán
ezért nem volt könnyű az első félidő, de
szünet után már belendültünk, és egy re-
mek csapat ellen sikerült nyernünk.
Eredményesek voltak a cseréink, ez is
igazolta, hogy jó erőkből áll a keretünk.
Gratulálok az Inter együttesének a kupá-
ban nyújtott teljesítményéhez, és ahhoz

Gólöröm az Inter vezető gólja után



Pályaépítési program
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége által 2012 elején indított Országos Pályaépítési Program (OPP) keretében eddig 47
műfüves pálya épült meg az MLSZ 70%-os pályázati támogatásával, a pályázók 30 %-os önerejével Budapesten. 2015-ben
összesen 16 pálya került átadásra.
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1 183 Budapest, Üllői út 456.
1 1 81 Budapest, Kondor B. sétány 7.
1 145 Budapest, Újvidék tér 3.
1 148 Budapest , Lengyel utca 23.
1 1 55 Budapest, Tóth István utca 100.
1 201 Budapest XX., Zodony utca
1 188 Budapest, Nemes utca 58.
1 1 81 Budapest, Vörösmarty utca 64.
1 1 84 Budapest, Lakatos út 30.
1 162 Budapest, Ábra utca 1 .
1 165 Budapest, Sasvár utca 101 .
1 108 Budapest, Harmat u. 1 96-198.
1 107 Budapest, Gém u. 5-7.
1 1 88 Budapest, Kisfaludy u. 101 .
1 106 Budapest, Hárslevelű u.
1 101 Budapest, Üllői út 1 1 8.
1 162 Budapest, Ida utca 108-1 10.
1 165 Budapest, Táncsics utca 7-1 1 .
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