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• A bajnoki címért való harc rendre nagy csatát 
hozott a labdarúgó 1. Ligában, a klubcsapatok 
ezért tettek is, az elmúlt évtizedben több mint 
90 millió eurót költöttek el játékosvásárlásra. A 
serleg megszerzése mellett az európai kupasze-
replés elcsípéséért volt öldöklő a küzdelem, hi-
szen ez újabb pénzforrást jelentett a gárdáknak. 
A román foci élvonal 2010–2020-as időszakának 
topigazolásait vettük górcső alá.
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H a igazán pontosak akarunk 
lenni, akkor 96 693 000 eu-
ró az összeg, amelyet lab-

darúgók beszerzésére fi zettek ki a 
klubok az elmúlt évtizedben. Ezen 
periódus azért is érdekes, mert a baj-
noki kiírás közben megváltozott, az 
oda-visszavágós rendszert felváltotta 
a rájátszás. A legnagyobb összeget a 
2010–2011-es szezonban „csengették 
ki”, akkor 21 739 000 eurót, míg a leg-
kevesebbet épp akkor, amikor módo-
sult a kiírás, átváltottak a play-off ra 
és a play-outra, akkor el sem érte a 
3 milliót, 2 905 000 eurót költöttek 
az igazolásokra. Nézzük az adatokat 
idényekre lebontva.

2010–2011-es bajnoki évad: 
21 739 000 euró

Az akkor még a Bukaresti Steauáként 
ismert, most FCSB-ként szereplő fővá-
rosi alakulat költött a legtöbbet ebben 
az évben. A tulajdonos, Gigi Becali 
összesen 8,2 milliót fordított a keret 
megerősítésére. Ez korántsem látszott 
meg az eredményen, csapata az ötödik 
helyen zárta a pontvadászatot. A Gala-
ci Oțelul nyerte a bajnokságot, a Du-
na-partiak kilenc új labdarúgót igazol-
tak, összesen 180 ezer eurót költöttek 
erre, a legtöbbet Alexandru Bengáért 
fi zettek. 2 millió eurót utalt át a Buka-
resti Dinamo a Kolozsvári U számlájá-
ra, hogy Adrian Cristea náluk játszhas-
son, ez volt a szezon rekordigazolása.

2011–2012-es bajnoki évad: 
13 390 000 euró

Ebben a szezonban is a Steaua vitte a 
prímet, szinte ugyanannyit szánt az 
együttes játékosigazolásokra, mint 
egy évvel korábban: 7,8 millió eurót. 
Ezúttal sem tudta behúzni a bajnok-
ságot a fővárosi együttes, a bronzé-
remmel kellett beérnie a legvégén. 
A Kolozsvári CFR nyerte a kiírást, a 
kincses város csapata csupán 530 
ezer eurót különített el játékosmoz-
gásra, a legdrágább igazolások Mo-
dou Sougou volt, 300 ezerért érkezett 
a portugál Académicától. Ebben az 
évadban a legnagyobb értékű klub-
váltás az Alexandru Chipciué volt, a 
támadó a Brassói FC-től a Steauához 
tette át székhelyét 1 950 000 euróért.

2012–2013-es bajnoki évad: 
10 372 000 euró

A Steaua révbe ért, ebben a sze-
zonban megnyerte a bajnokságot. 
Természetesen, most is Gigi Becali 
fi zette a legtöbbet a labdarúgókért, 
de már korántsem annyit, mint az 

előző években, „csak” 3,6 milliót. A 
legtöbbe a középpályás Mihai Pintili 
került, a Pandurii Tg. Jiunak 800 ezer 
eurót utalt át a fővárosi alakulat. Az 
idény legnagyobb összegű átigazolá-
sa volt ez, igaz, hogy az élen megosz-
tott volt az elsőség, a Kolozsvári CFR 
is ennyit fi zetett az uruguayi Matias 

Aguirregarayért, aki hazája bajnok-
ságából, a Wandererstől érkezett.

2013–2014-es bajnoki évad: 
8 958 000 euró

Címvédés az 1. Ligában, a szezon 
nem hozott látványos játékosmoz-
gást, a bukarestiek a Bajnokok Ligá-
ja csoportkörébe jutottak, 3,3 millió 
eurót költött el Gigi Becali keretfris-
sítés céljából. A legdrágább igazolá-
sa – egyben az idényé is – Fernando 
Varela volt, a hátvéd a FC Vasluitól 
érkezett 1 250 000 euróért.

2014–2015-ös bajnoki évad: 
3 390 000 euró

Ebben az idényben hatalmas volt a 
visszaesés a labdarúgó 1. Ligában a 
játékosmozgásokat illetően. A Steaua 

zsinórban harmadik aranyérmét 
zsebelte be, ismét csak ők költöttek 
a legtöbbet, valamivel több mint 2 
millió eurót.

Két labdarúgó a legdrágább kate-
góriában 500 ezer euróval: Alexand-
ru Mateiu a Brassói FC-től az U Craio-
vához, illetve Paul Papp a Veronától 
a Steauához.

2015–2016-os bajnoki évad: 
2 905 000 euró

A legszegényebb év. A foci élvonal 
ekkor váltott a most is érvényben lé-
vő rájátszásos rendszerére. A klubok 
ekkor költöttek a legkevesebbet az 

elmúlt évtized tekintetében. Persze, 
ekkor is a Steaua volt az úr a pia-
con, 2,5 millió euróval. A fővárosiak 
alulmaradtak a bajnoki címért folyó 
csatában az Astrával szemben, akik 
egyetlen eurót sem költöttek igazo-
lásra.

A Kolozsvári CFR ebben az évben 
adta el Gregory Tadét a Steauának, 
illetve az Astra Gabriel Enachét szin-
tén a bukarestieknek, mindkét lab-
darúgóért 500–500 ezer eurót fi zetett 
Becali. Ezek voltak a topigazolások.

2016–2017-os bajnoki évad: 7 
075 000 euró

A Konstancai Viitorul éve volt, 
Gheorghe Hagi csapata nyerte az 1. 
Ligát, a Steauát megelőzve. Pedig a 
bukarestiek ezúttal is igazoltak ren-
desen, majdnem a teljes átigazolási 

összeget ők költötték el, 6,7 millió eu-
rót. Hagi csupán 50 ezer eurót fi zetett 
ki új focistáért. A legnagyobb értékű 
klubváltás először haladta meg Ro-
mániában a 2 milliót, 2 040 000 eurót 
utalt át a Steaua az Astrának Denis 
Alibec megszerzéséért.

2017–2018-as bajnoki évad: 
15 132 000 euró

A második legnagyobb pénzösszeg 
az elmúlt tíz kiírásból, amelyet a 
csapatok igazolásokra költöttek az 
élvonalban. Ebből 7,8 milliót tett ki 
az FCSB névre váltott steauások iga-
zolásai. A siker elmaradt, a bajnoksá-

got a Kolozsvári CFR nyerte meg, az 
erdélyiek 2,8 milliót költöttek el.

Három millió eurót adott a FCSB, 
hogy megkaparintsa Florinel Co-
mant a Konstancai Viitorultól – az év 
legnagyobb értékű klubváltása.

2018–2019-as bajnoki évad: 
5 910 000 euró

A szezon, amikor az FCSB-t megelőz-
ték. Az U Craiova 2 050 000 eurót 
utalt át más kluboknak, míg a FCSB 
csupán 1,9 millió eurót. A Kolozsvári 
CFR megvédte címét, úgy, hogy csu-
pán 20 ezer eurót költött el igazolás-
ra, ezt pedig Cristian Bud aláírásáért 
tette, aki a Nagyszebeni Hermanns-
tadtól érkezett.

Az idény topigazolása ismét Denis 
Alibecé volt, aki az Astrához ment át 
az FCSB-től 1,4 millió euróért.

2019–2020-as bajnoki évad: 
8 065 000 euró

Az FCSB visszavette a helyét a do-
bogó felső fokán. A folyó idényben 
Gigi Becali 3,2 millió eurót költött el 
igazolásra, a koronavírus-járvány 
miatt félbeszakadt bajnokságban a 
második helyről várja az esetleges 
folytatást. A tabellát a Kolozsvári 
CFR vezeti, Dan Petrescu együttese 
1,9 milliót utalt át más csapatok-
nak.

A legnagyobb összeget az U Craio-
va fi zette ebben az idényben az orosz 
Krasznodarnak, másfél millió eurót 
Andrei Ivanért.

Az 1. Liga nagy igazolásai
Az elmúlt évtized játékosmozgásai a honi labdarúgó-bajnokságban

 Denis Alibec két idényben is 

a legdrágább igazolás volt 
az 1. Ligában. Az Internazionale 
Milanónál is megfordult játékos 
szolgálataiért több mint 
négymillió eurót fizettek ki 
eddigi csapatai
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