
Több mint 5,2 millió eurós 
veszteséget könyvelt el a 
2016-os évre a Román Lab-

darúgó-szövetség (FRF), ugyan-
akkor magyarázatuk szerint a 
nyereséges 2015-ös esztendővel 
együttvéve voltaképpen most is 
plusszal zártak – igaz, mindösz-
sze 75 ezer euróval.

Először a Gazeta Sporturilor 
sportnapilap hívta fel a figyel-
met arra, hogy a pénzügy-
minisztériumhoz benyújtott 
mérlegek alapján a szervezet 
2014 után ismét veszteségesen 
működött, így Răzvan Burleanu 
elnöksége alatt mindössze 
2015-ben tudták pozitív irány-

ba terelni a pénzügyeket. Amíg 
megválasztása után a sportve-
zető a korábbi vezetőségre hárí-
totta a felelősséget, addig most 
az FRF pénzügyi alosztálya a 
tavalyi Európa-bajnoki kvali-
fikációért járó UEFA-juttatás 
elkönyvelési időpontjával indo-
kolta a nagy összeget, és ösz-
szességében nyereségesnek 
tekinti a tevékenységüket.

Nagyobb kiadások

„A minisztériumhoz leadott 
mérleg alapján az FRF 2015-ben 
24,1 millió lejes profitot köny-
velt el, 2016-ban pedig 23,8 mil-
lió lej veszteséget. Ez azt jelen-
ti, hogy a két évben összesen 
344 300 lejes többletünk volt" – 
olvasható a közleményben. Tá-
jékoztatásuk alapján a hatály-
ban lévő jogszabályok szerint 
nekik arra az évre vonatkozó-
an kell bejegyezniük a bevéte-
leiket, amikor azokat elérték, 
nem pedig amikor az összeget 
ténylegesen is megkapták. Emi-
att szerepel az Eb-kvalifikáció-
ért és szereplésért járó összeg 
a 2015-ös mérlegben, miközben 
azt gyakorlatban 2016-ban kap-
ták meg. Ugyanabban az évben 
a kiadásaik is sokkal nagyob-
bak voltak a franciaországi se-
regszemlén való részvétel mi-
att, és ez az, ami a könyvelésen 
veszteséghez vezetett – hang-
súlyozták.

Nem vettek igénybe állami 
támogatást

Összehasonlításként amúgy 
érdekesség az is, hogy az 
ugyancsak Eb-résztvevő Ma-
gyarország sportági szövetsége 
bejelentette, hogy közel 5 mil-
lió eurós profittal zárta a 2016-
os esztendőt, megjegyezve, 
hogy a társasági adórendszer 
(TAO) támogatásaiból jelen-
tős összeg jutott a labdarúgás 
fejlesztésére. Ezzel szemben 
közleményében a Román Lab-
darúgó-szövetség épp azzal 
„büszkélkedik", hogy gazdálko-
dásában nem vett igénybe álla-
mi támogatást. „Az FRF évente 
közel egymillió eurónyi adó- és 
illeték-kifizetéssel járul hoz-
zá az állami költségvetéshez, 
anélkül, hogy a kormány sport-
ra szánt támogatásaihoz hozzá-
nyúlna” – fogalmaznak.

A Gazeta Sporturilor egyéb-
ként szerdán összehason-
lította a Mircea Sandu által 
2014-ben – leköszönése előtt 
– előterjesztett költségve-
tési tervét azzal, amit most 
a Burleanu-vezetés javasol a 
2017-es évre. Az interneten is 
közölt két dokumentumból az 
derül ki, hogy megdupláznák 
az FRF-alkalmazottak fizeté-
sét, miközben a beruházásokra 
szánt költségvetést közel felére 
csökkentenék.
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Végleg eldőlhet a bajnok kiléte
Amennyiben a listaveze-

tő Marosoroszfalu szombaton 
megnyeri a Kutyfalva elleni ha-
zai mérkőzését és Marosludas 
pénteken veszít a Marosvásár-
helyi MSE elleni nehéz kiszállá-
sán, behozhatatlan előnyre tesz 
szert, és az utolsó három fordu-
ló mérkőzéseinek eredményétől 
függetlenül már hétvégén meg-
nyeri a Maros megyei 4. ligás 
labdarúgó-bajnokságot. 

Maros megyei labdarúgó-bajnokságok, hétvégi 
mérkőzések:
4. liga, 27. forduló:
péntek 19.30:
Marosvásárhelyi MSE–Marosludas

szombat 11.00:
Marosoroszfalu–Kutyfalva
Marosvásárhelyi Juvenes–Szováta
Marosvásárhelyi Atletic–Marosvásárhelyi Gaz Metan
Dános–Erdőszentgyörgy
Nagysármás–Nyárádtő
Náznánfalva–Ákosfalva
Nyárádszereda szabadnapos. 
5. liga, Északi csoport, 17. forduló:
szombat 18.00:
Marosfelfalu–Görgénysóakna
vasárnap 12.00:
Bátos–Mezőkirályfalva
vasárnap 18.00:
Alsóköhér–Lövér 
Alsóidecs–Magyaró
Szászrégeni Înfrăirea–Disznajó – nem játsszák le

5. liga, Közép csoport, 17. forduló:
vasárnap 12.00:
Nyárádremete–Harasztkerék
vasárnap 18.00:
Tuson–Mezőrücs
Cikmántor–Balavásár
Szászrégeni Sporting-Gernyeszeg–Csittszentiván 
– elhalasztották (június 4., 18.00)
Kerelőszentpál szabadnapos.
5. liga, Déli csoport, 20. forduló:
szombat 18.00:
Mezőzáh–Magyarsáros
vasárnap 12.00:
Mezőceked–Maroskece
vasárnap 18.00:
Vámosgálfalva–Marosludas II.
Marosugra–Radnót II.

Mezőtóhát–Dicsőszentmártoni Viitorul – nem játsszák le
Küküllődombó szabadnapos.
6. liga, 1. csoport, 5. forduló:
felsőház:
vasárnap 18.00:
Somosd–Nyárádgálfalva
Koronka–Csíkfalva
Jedd szabadnapos.
alsóház: 
vasárnap 18.00:
Egrestő–Kibéd
Székelybere–Küküllőszéplak – nem játsszák le
6. liga, 2. csoport, 19. forduló:
vasárnap 18.00:
Galambod–Harcó
Uzdiszentpéter–Mezőpanit
Mezőfele–Szabéd

Megyei rangadó 
a 3. ligában
A Marosvásárhelyi ASA II. 
és a Szászrégeni Avântul 
találkoznak pénteken 18 
órától a Sziget utcai 2-es 
pályán, a labdarúgó 3. liga 
5. csoportjának 29., utolsó 
előtti fordulójában, amely-
ben szombaton szintén 18-
tól a Radnóti CS a Sülelmedi 
Viitorult fogadja.  

Matematikailag is 
kieshet az ASA
Amennyiben a Marosvásár-
helyi ASA – amely jelenleg 
tíz pontos távolságra van az 
osztályozós helytől – nem 
nyer a bennmaradásra to-
vábbra is esélyes Pandurii 
Târgu Jiu vendégeként 
pénteken 18 órai kezdettel 
a labdarúgó 1. liga alsóházi 
rájátszásában, a 11. fordu-
ló nyitómérkőzésén, három 
fordulóval a bajnokság vége 
előtt biztossá válik, hogy 
búcsúzik az élvonaltól. Lab-
darúgó 1. liga, rájátszás, 
alsóház, 11. forduló, péntek: 
18.00 Pandurii Târgu Jiu–
Marosvásárhelyi ASA, 20.30 
CSM Poli Iași–Medgyesi 
Gaz Metan, vasárnap: 13.00 
FC Voluntari–FC Botoșani, 
már lejátszották: Concordia 
Chiajna–Temesvári ACS Poli 
3–1 (1–0).  

Az Astra az első 
döntős
A fölényes hazai győzel-
mét követően az idegenbeli 
visszavágót is nagy különb-
séggel, 3–0-ra megnyerte 
az Astra Giurgiu a Temes-
vári ACS Poli otthonában, 
a labdarúgó Románia-kupa 
elődöntőjének szerdai visz-
szavágóján, így kettős siker-
rel jutott a sorozat döntőjé-
be, ahol az FC Voluntari–CS 
U Craiova párharc – ennek 
visszavágóját csütörtökön 
lapzártánk után játszották 
– nyertesével találkozik. A 
Románia-kupa elődöntőinek 
visszavágói után szomba-
ton 20 órától a Ligakupa 
döntőjét rendezik a Buka-
resti Dinamo és a Temesvári 
ACS Poli között. Labdarú-
gó Románia-kupa, elődön-
tő, visszavágó: Temesvári 
ACS Poli–Astra Giurgiu 0–3 
(0–1), gólszerzők: Budescu 
(40.), Buș (49.), Nicoară 
(83.), továbbjutott: az Astra 
kettős győzelemmel, 7–1-es 
összesítéssel. 

Ferencváros–Vasas 
kupadöntő
Kettős győzelemmel jutott 
a labdarúgó Magyar Kupa 
döntőjébe a Ferencváros és 
a Vasas, miután az elődön-
tők szerdai visszavágóján 
idegenben előbbi 4–2-re 
győzött a harmadosztályú 
Budafok, utóbbi 5–0-ra a 
Mezőkövesd ellen. Labda-
rúgó Magyar Kupa, elő-
döntő, visszavágó: Buda-
fok–Ferencváros 2–4 (1–3), 
továbbjutott: a Ferencváros 
kettős győzelemmel, 12–2-
es összesítéssel. Mezőkö-
vesd–Vasas 0–5 (0–2), tj.: a 
Vasas, 7–0-val. A Ferencvá-
ros és a Vasas kupadöntő-
jét május 31-én, szerdán 20 
órától játsszák.  

Elégedettség az MLSZ-nél

Gazdálkodásában nyereséges, a válogatott Európa-bajnokságon 
való részvételével pedig a 2015-ösnél sikeresebb évet zárt a ma-
gyar labdarúgás 2016-ban – értékelt Csányi Sándor, a Magyar Lab-
darúgó-szövetség elnöke a tegnapi, éves közgyűlésükön. Az MTI 
beszámolója alapján a sportvezető közölte, hogy az 1,5 milliárd fo-
rintos, azaz közel 5 millió eurós profitot eredménytartalékra fordí-
tották, amely így 4,7 milliárd forintra nőtt. Üdvözölte, hogy az Eu-
rópai Unió további hat évre jóváhagyta a TAO-támogatást, amely-
ből tavaly 45,4, a kezdetektől pedig összesen 131,4 milliárd forint 
áramlott a futballba – elsősorban az utánpótlás és az amatőr fo-
ci fejlesztésére. Nem változtatnak majd az országos bajnokságok 
versenykiírásán sem, mivel Csányi szerint a 12 csapatosra csök-
kentett élvonal nemcsak pénzügyileg vált stabillá, hanem szakma-
ilag is fejlődött. A válogatott kapcsán megjegyezte, a jelenleg zajló 
világbajnoki selejtezősorozat nem a terveiknek megfelelően halad, 
fejlődött viszont a női labdarúgás, a teremlabdarúgó-válogatott 
Eb-szereplése óta pedig már több mint 21 ezren futsaloznak.




