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Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Társadalmi Elnökség 
 

Előterjesztés 

az MLSZ PMTE 2018. augusztus 1-jei ülése 

7. sz. napirendjéhez 
 

 

Tárgy: 

Döntés egy öregfiú-gólkirályi cím esetleges „visszatartásáról” 
 

A versenykiírás értelmében – a Sportszelet című közép-magyarországi sportlap segítségével már 2003-ban indított 

kezdeményezés alapján, évről évre mind több (immár hat esztendeje valamennyi korosztályos szakági bajnokságot illetően) – 

az öregfiú-bajnokságokban is gólkirályi címet adunk. A Pest megyei öregfiú-bajnokság, Északi csoportjának utolsó fordulóiban 

azonban érdekes események történtek, melyek az utolsó (22.) játéknapon csúcsosodtak ki… 

 

A 20. forduló után így nézett ki a góllövőlista: 

1. Sz. Gábor (VS Dunakeszi) 37 gól; 

2. O. Tamás (Vácduka)  30 gól; 

3. D. Gábor (Rétság)  26 gól. 

 

A 21. fordulóban csapata hét góljából O. Tamás hatot szerzett, míg a 3. helyezett D. Gábor csapata öt góljából mind az ötöt, 

ezzel előbbi kettő, utóbbi hét találatra megközelítette a listavezető Sz. Gábort, aki egy gólt rúgott azon a játéknapon. Az utolsó 

– 22. – fordulóban a Vácduka 9–0-ra nyert a Szob ellen (az őszi meccsük 2–5 lett), a kilenc találatból O. Tamás hatot szerzett… 

 

Bár a mérkőzéseknek egy időben kellett volna kezdődniük, a VS Dunakeszi – Rétság összecsapás a játékvezető személyes 

meghallgatásakor elmondottak szerint – a vendégek késése miatt – 38 perces, közel egyfélidőnyi (az öregfiúk 40 perces 

félidőket játszanak) csúszással kezdődött. Ez idő alatt a Vácduka – Szob mérkőzés rendes időben elkezdődött, és annak 

jegyzőkönyvét a játékvezető 19:49-kor lezárta (az innentől kezdve vált nyilvánossá), a találkozó eseményeit 19 óra 44 perctől 

19 óra47 percig rögzítette (…). 

Mindeközben – körülbelül 19:50-kor – a Dunakeszi 7–6-ra módosította az állást a Rétság ellen, majd a találkozó hátralévő 22 

perce alatt a Rétság D. Gábor révén 7 (!) gólt szerzett, mialatt a dunakesziek egyetlen találatot sem értek el… 

A már bajnok Dunakeszi így 4–4-es félidő után 13–7-re kikapott a már biztosan harmadik helyezett Rétságtól. Azon túl, hogy a 

hazaiak e meccset megelőzően csak kétszer szenvedtek vereséget a bajnokság során és mindössze kétszer kaptak két gólnál 

többet (a 4. fordulóban kikaptak 5–2-re a Sződtől, míg egyszer 10–3-ra nyertek), a hazaiaknál Sz. Gábor hat, míg a 

vendégeknél D. Gábor tizenhárom gólt (s ebből kilencet a második játékrészben!!!) szerzett – „teljesen véletlenül” mindketten 

annyit, hogy 2-2 góllal megelőzzék riválisukat… 

 

A fentebb összegzett események alapján vélelmezhető, hogy a gólkirályi verseny végeredményét irreális, 

sportszerűtlen, a sportpályára nem illő történések is befolyásolhatták, amely történések így komolytalanná tehetnék 

a gólkirályi címmel járó presztízst és a szakmai elismerést. A rögzített – teljesen életszerűtlennek tűnő – események 

után egy esetlegesen odaítélt és átadott szakmai díj pedig alkalmas volna a játék tisztaságába vetett hit 

megingatásába. 

A fentiek miatt javaslatom a csoport gólkirályi címének „visszatartása”, és így a 2017/2018. évi Pest megyei öregfiú-

bajnokság, Északi csoportjában az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága nem hirdetne győztest. 

 

Kérem a T. Elnökséget, hogy foglaljon állást javaslatom ügyében. 

 

 

Benkő Tamás 

megyei igazgató 

s. k. 
 

Vecsés, 2018. augusztus 1. 


