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Fradi-címvédés, debreceni búcsú
Az OTP Bank Liga 2019/2020-as szezonjának összefoglalója

• A többnyire légiósokra építő Ferencvárosi TC újrázni tudott a magyar 
labdarúgó-élvonalban, miközben az utóbbi tizenöt év legsikeresebb klubja, 
a Debreceni VSC kiesett a másodosztályba. Visszatekintünk a napokban 
zárult NB I idényére, amelynek végén olyan meghatározó játékosok, koráb-
bi válogatottak vonultak vissza, mint Juhász Roland vagy Tőzsér Dániel.

ORBÁN ZSOLT

E zt a fi lmet mintha már láttuk 
volna egyszer. Kettős verseny-
futás a bajnoki címért, majd 

a végén a Ferencváros tizenhárom 
pontot ver székesfehérvári riválisára. 
Akárcsak egy szezonnal korábban, 
idén is a zöld-fehérek és a piros-ké-
kek emelkedtek ki a magyar élvonal 
mezőnyéből, a Fradinak pedig 24 év 
után először sikerült két egymást kö-
vető évben is elhódítania a trófeát. A 
végső állás nem meglepő, ugyanis az 
ászok Szerhij Rebrov kezében voltak 
az idény során. A Dinamo Kijev ko-
rábbi kiváló csatárának irányításá-
val az FTC ezúttal is nagy fölénnyel 
végzett az OTP Bank Liga első he-
lyén, a végelszámolásnál a címvédő 
a legjobb mutatókkal büszkélked-
hetett, a legjobb védelem mellett a 
szerzett gólok tekintetében is az élen 
zárt. Mindezt úgy, hogy Lovrencsics 
Gergőék a nemzetközi kupákban is 
szépen teljesítettek, a BL-selejtező-
ben a Ludogorecet kiejtve eljutottak 
a harmadik körig, majd az Európa 
Liga csoportkörében, ahol viszont-
látták egymást a bolgár ismerőssel, 
helytálltak négyesükben, egy pont-
tal zártak a másodikként továbbjutó 
razgradiak mögött.

Fradi, Fehérvár, 
Puskás Akadémia

Az európai szereplés rányomta bé-
lyegét a bajnoki menetelés kezdeté-
re, Rebrov együttese csak a tizedik 
fordulóban vette át a vezetést az NB 
I-ben, onnantól viszont nem engedte 
ki kezéből a gyeplőt. A világjárvány 
közepette a magyar bajnokságot az 
utolsó európai pontvadászatok kö-
zött függesztették fel március köze-
pén, ám május végén az OTP Bank 
Liga az elsők között indult újra a kon-
tinensen, és hamarosan a nézők is 
visszatérhettek a stadionokba.

Ekkor a MOL Fehérvár még lőtá-
von belül volt, de miután a listaveze-
tő bepótolta két elmaradt bajnokiját, 
és mindkettőt megnyerte, eldőlni 
látszott a kérdés. A folytatásban már 
nem is történt őrségváltás az élén, 
bár a Vidi edzőjének, a spanyol Joan 
Carrillónak a piaci értékek alapján 
nagyjából ugyanannyira versenyké-
pes keret állt a rendelkezésére, mint 
ukrán kollégájának, a fehérváriak 
a bajnokság második felében közel 
sem tudtak olyan stabilan, egyenle-
tesen teljesíteni, mint a ritkán hibázó 
fővárosiak.

Megismétlődött tehát a tavaly 
nyári felállás, a Fradi újra a Baj-
nokok Ligája, a Fehérvár pedig az 
Európa Liga selejtezőjében próbál-
kozhat. Miközben a másik két buda-
pesti csapat, a Honvéd és az Újpest 
a várakozásokon alul teljesített – a 
lila-fehérek olyannyira, hogy még 
az utolsó fordulóban is a kieséstől 
menekültek –, harmadikként a Pus-
kás Akadémiának sikerült kihar-
colnia az európai kupaindulást. A 
felcsútiak a szezon egyik meglepe-
téscsapatát, a kupadöntőbe is beju-
tott Mezőkövesd Zsóryt előzték meg 
az utolsó dobogós helyért folytatott 
versenyben. A matyóföldiek sokáig 
voltak tagjai az első háromnak, a 
hajrára viszont elfogytak, így a Pus-

kás Akadémia rövid története során 
először szerepelhet a nemzetközi 
porondon.

Székely fiú a meccs embere

A szezon elején még négy székely-
földi labdarúgót találtunk az NB I-es 
klubok keretében: Györgyi Arthur 
az FK Csíkszeredától Debrecenbe 
igazolt, Fülöp Loránd a Botoșani-tól 
csatlakozott a Puskás Akadémiá-
hoz, amelynek már 2017 óta tagja a 
Székelyföldi Labdarúgó Akadémiá-
nál nevelkedett Tamás Nándor, míg 
Kovács Lóránt az élvonalból kiesett 
Szombathelyi Haladást elhagyva az 
Újpesthez került. Közülük Kovács, 
Fülöp és Tamás is kapott némi le-
hetőséget a csapataikban, Györgyit 
a DVSC kölcsönadta az NB II-es 
Nyíregyházi Spartacusnak, ugyan-

akkor a kisebbik Fülöp testvér az 
ugyancsak Marosvásárhelyen szüle-
tett Kovács Lóránttal egyetemben a 
Sepsi OSK-hoz szegődött a télen, így 
a székely labdarúgók közül a szezon 
végére egyedül a kézdialmási Tamás 
Nándor maradt az NB I-ben.

A tehetséges szélső néhány he-
te győztes góllal hívta fel magára a 
fi gyelmet, a sereghajtó Kaposvári 
Rákóczi ellen az utolsó negyedórára 
becserélt Nándi a 90. percben jegyez-
te a három rendkívül fontos pontot 
jelentő találatot. Ez már a második 
gólja volt az NB I-ben, érdekesség, 
hogy tavaly ősszel az MTK Budapest 
elleni bajnokin nagyon hasonló for-
gatókönyv szerint talált be, és az a 
gólja is győzelmet ért csapatának.

Az erdélyi származású Zsóri 
Dániel a szezon elején már a MOL 
Fehérvár játékosaként kapta meg 
az év legszebb góljáért járó Puskás 
Ferenc-díjat, az előző szezonban 
a DVSC–Fradi bajnokin mutatott 
szenzációs ollózásáért. Zsóri egye-
lőre nem tudta megvetni a lábát a 
korábbi bajnoknál, többnyire a fe-
hérváriakkal szorosan együttmű-
ködő, másodosztályú Budaörsnél 
játszott idén. A Fehérvár másik 
román állampolgársággal rendel-
kező labdarúgója, Adrian Rus csak 
a bajnokság vége felé kapott több 
játéklehetőséget, a Sepsi OSK-nál 
is megfordult szatmári védőt komo-
lyan megviselhette az az időszak, 
amikor román–magyar sajtóháború 
robbant ki annak kapcsán, hogy 
melyik ország válogatottjában kí-
ván szerepelni.

Kirúgták, majd visszatért 
a ligába

A magyar élvonalban több olyan kül-
földi játékos rúgja a labdát, akik ko-
rábban Romániában keresték kenye-
rüket, ugyanakkor jó néhány román 
légiós is szerepel az NB I-ben. A Kis-
várda például előszeretettel igazolt 
román futballistákat, a vezetőedző 
Vasile Miriuță – akinek már ősszel 
megköszönték a munkáját – öt honfi -
társával (Mihai Mincă, Claudiu Bum-
ba, Gheorghe Grozav, Cornel Ene, 
Sergiu Negruț) dolgozhatott együtt a 
nyírségi egyesületnél. A kisvárdaiak 
egyik legjobbja a gólfelelős Grozav 
volt, a gyulafehérvári támadó 23 baj-
nokin hét gólt és öt gólpasszt tett be a 
közösbe. A vezetőség viszont nem ki-
vételezett vele, miután a márciusban 
megszerzett Iasmin Latovlevici-csel 
közösen hazaszöktek járvány idején, 
azonnali hatállyal szerződést bontot-
tak velük. A korábbi Steaua-balbekk 
még csak be sem mutatkozhatott új 
klubjánál. Grozav mindenesetre na-
gyon rendben találhatta az NB I-es 

körülményeket, ugyanis a napokban 
kiderült, hogy visszatér a magyar 
bajnokságba, a 30-szoros román vá-
logatott játékost a DVTK igazolta le. 
A Diósgyőrnek jó néhány év után ez 
volt az első olyan szezonja, amely-
ben nem a kiesés elkerüléséért har-
colt, a miskolciak a negyedik helyen 
is tanyáztak, de egy csapnivaló hajrá 
után csak kilencedikként végeztek.

Nem szeretnénk elvitatni a Za-
laegerszeget erősítő Radó András 
érdemeit, de egészen kiemelkedő 
csatárteljesítményt nem láthattunk a 
most zárult szezonban. Ezt a kijelen-
tést jól alátámasztja az a tény, hogy a 
ZTE támadója mindössze tizenhárom 
góllal tudta elhódítani a bajnokság 
gólkirályi címét. A Zete a DVTK-val 
ellentétben kiesőjelöltként kapasz-
kodott meg a középmezőnyben egy 
remek hajrának köszönhetően.

Kiesett a Loki

A magyar futball elmúlt évtizedeinek 
egyik meghatározó játékosa, Juhász 
Roland emocionális búcsút vett a fut-
balltól. A 95-szörös válogatott hátvéd 
búcsúmeccsén, a Fradi elleni ranga-
dón tizenegyest értékesítve szállította 
a győzelmet a Fehérvárnak. A vissza-
vonuló csapatkapitány a meccse előtt 
könnyeivel küszködve a következő 
szavakkal búcsúzott: „Jólesik és meg-
ható, hogy ennyien ünnepelnek. Sze-
rencsés vagyok, hogy azzal foglalkoz-
hattam, amit szeretek. Húsz évet pár 
mondatban nehéz összefoglalni, de 
életem ezen szakaszára örömmel és 
büszkeséggel fogok emlékezni. Nagy 
megtiszteltetés, hogy egy ilyen törté-
nelmi múlttal rendelkező város, mint 
Székesfehérvár befogadott és egy iko-
nikus klub színeiben futballozhattam 
hét éven át.”

Juhásszal ellentétben Tőzsér Dáni-
el, aki pályafutása során 31 alkalom-
mal szerepelt a válogatottban és ő is 
külföldön szerzett magának elismert-
séget, méltatlanul vonult vissza a lab-

darúgástól. A Serie A-ban és az angol 
másodosztályban is megfordult közép-
pályás nevelőegyesülete, a Debreceni 
VSC kapitányaként esett ki az élvo-
nalból. A szezon elején még abszolút 
elképzelhetetlennek tűnt, hogy a hét-
szeres magyar bajnok, hatszoros kupa-
győztes, a BL-ben is vitézkedő Lokival 
előfordulhat ilyen szerencsétlenség. 
A szégyent ráadásul tovább fokozta, 
hogy a Paks elleni utolsó fordulós baj-
noki lefújásakor huligánok rohantak a 
pályára, és a sportolókat porig alázva 
letépték róluk a mezeket. A nehezen 
emészthető képsorokat látva bízunk 
benne, hogy a Debrecen olyan gyor-
san visszatér az élvonalba, mint az 
MTK Budapest, a magyar futball jövője 
szempontjából ugyanis elengedhetet-
len, hogy a nagy múltú fővárosi klubok 
mellett a vidéki fellegvárak csapatai is 
az NB I-ben szerepeljenek. 

NB I – 2019/2020 

Bajnok: Ferencvárosi TC (BL-se-
lejtező, 1. kör). Ezüstérmes: MOL 
Fehérvár (EL-selejtező, 1. kör). 
Bronzérmes: Puskás Akadémia 
(EL-selejtező, 1. kör). 
Magyar Kupa-győztes: Buda-
pest Honvéd (EL-selejtező, 1. kör). 
Benn maradt: Mezőkövesd 
Zsóry, Honvéd, Újpest FC, ZTE FC, 
Kisvárda FC, DVTK, Paksi FC. 
Kiesett: DVSC, Kaposvári 
Rákóczi. 
Az NB II-ből feljutott: MTK Buda-
pest, Budafoki MTE.

A Fradi 31. alkalommal ünnepelhetett 
magyar bajnoki címet
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