
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

       Iktató szám: 171/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29.-i ülésére 

 
Tárgy:               Együttműködési megállapodás megkötése az „Aranycsapat” településekkel  
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
  
Készítette:  Szilágyi Imre - irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 
   
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság – 2017. 06. 28. 
 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

2017. május 20-án Dombóvár Város Önkormányzatának felhatalmazásából Szabó Loránd 

Polgármester Úr azzal az elképzeléssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy szeretnének 

létrehozni egy olyan közösséget, ami a legendás labdarúgók emlékét ápolja, példaként állítja a 

fiatalok elé.  

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 217/2017 (IV.27.) határozatával 

jóváhagyta annak az együttműködési megállapodásnak a tervezetét, mely indulásként alapját 

képezheti az összefogásnak. Az együttműködést 2019. szeptember 30-ig határozza meg a 

megállapodás, azzal a kitétellel, hogy a résztvevők a helyi önkormányzati választásokat 

követően újratárgyalják részvételi szándékukat. 

 

Az Aranycsapat minden idők legjobb magyar labdarúgó-válogatottjának tartott, 1950 és 1956 

között játszó, és számtalan sikert elért csapat. Legendás számadatok, máig megdöntetlen 

rekordok, a világ élvonalába tartozó játékosok, mindenki által ismert eredmények övezik a 

magyar Aranycsapat kultuszát. Klasszikus értelemben Aranycsapat alatt az angolok ellen a 

londoni Wembley-ben győzelmet arató csapatot értjük, mely ebben az összeállításban csupán 

négy alkalommal lépett pályára. A magyar labdarúgás aranykorát jelentő korszak alatt további 

14 olyan játékos játszott, akiknek fontos szerepe volt az 1952. évi nyári olimpiai győzelemben 

és az 1954. évi világbajnokságon elért II. helyezésben. 

 

Közös felelősségünk e világszerte ismert sportemberek emlékének őrzése. 

 

Kerületünk a Ferencvárosi Torna Club egykori játékosai Budai II. László, Kocsis Sándor, 

Czibor Zoltán, és Dalnoki Jenő révén érdekelt. Dalnoki Jenő 1970-1978 között két ízben is 

edzője volt a Ferencvárosi Torna Clubnak. 

 

A létrehozandó közösség célja: 

 

- az Aranycsapat tagjaihoz és kiemelt technikai segítőihez köthető emlékek, 

hagyományok ápolása, népszerűsítése, fejlesztése; 

- az Aranycsapat tagjainak születési helyéhez, aktív labdarúgó pályafutásához, halála 

helyéhez köthető településekkel való kapcsolatépítés, az együttműködés erősítése; 

- labdarúgás iránt érdeklődő gyermekek, fiatalok, felnőttek részére az Aranycsapathoz 

fűződő ismeretek terjesztése 

 

A célok megvalósítása érdekében a közösség feladatai: 

 

- emlékhelyek felkutatása, létesítése; 

- az érintett települések közötti – az Aranycsapat tagjainak születési vagy halálozási 

évfordulójához köthető – vándor labdarúgó tornák kezdeményezése, szervezése; 

- együttműködés minden olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó 

szervezettel, önkormányzatokkal, más egyesületekkel, szövetségekkel, amelyek segítik 

a szövetség eredményes működését, és céljainak megvalósítását. 

 

 

 

A közösség létrehozására felkért szervezetek: 



 

Dombóvár Város Önkormányzata 

Dorog Város Önkormányzata 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata  

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata  

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 

Puskás Intézet 

Puskás Ferenc Alapítvány 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, és a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

Mellékletek:  

- 1. sz. együttműködési megállapodás 

- 2. sz. Ferencváros kapcsán érdekelt játékosok bemutatása 

 
Budapest, 2017. június 20. 

 

 

 Kállay Gáborné s.k.

 alpolgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a .…/2017. sz. előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt az Aranycsapat tagjai 

emlékének ápolására a csatlakozó Önkormányzatokkal és civil szervezetekkel. 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében rögzített 

megállapodásban – szükség esetén – az esetlegesen felmerülő technikai jellegű módosításokat 

megtegye, és az együttműködési megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Tervezet 

 

Amely létrejött az alábbi szervezetek közreműködésével:    

 

Dombóvár Város Önkormányzata 

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

Adószám: 15733555-2-17 

Képviseli: Szabó Loránd, polgármester 

 

Dorog Város Önkormányzata 

2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 

Adószám: 

Képviseli: Dr. Tittmann János, polgármester 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

7401 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

Adószám: 

Képviseli: Szita Károly, polgármester 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

Adószám: 

Képviseli: dr. Bácskai János, polgármester 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat 
1139 Budapest, Béke tér 1. 

Adószám: 

Képviseli: Dr. Tóth József, polgármester 

 

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata  

1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Adószám: 

Képviseli:Karácsony Gergely, polgármester 

 

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,Újpalota Önkormányzata 

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

Adószám: 

Képviseli: Hajdu László, polgármester 

 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Önkormányzat 

1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

Adószám:  

Képviseli: Gajda Péter, polgármester 

 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

1033 Budapest, Fő tér 3. 

Adószám: 

Képviseli: Bús Balázs, polgármester 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 



1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

Adószám: 

Képviseli: Dr. Kocsis Máté, polgármester 

 

Puskás Intézet 

8086 Felcsút, Fő utca 176. 

Adószám: 

Képviseli: Mravik Gusztáv, igazgató 

 

Puskás Ferenc Alapítvány 

1194 Budapest, Puskás Ferenc utca 1. 

Adószám: 

Képviseli: Szöllősi György, elnök 

 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 

1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. 

Adószám: 

Képviseli: Dr. Molnár Andrea, elnök 

 

továbbiakban együtt: Szerződő Felek között  

 

1.Preambulum 

 

1.1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 269/2016 (V.26.) 

határozata értelmében döntött arról, hogy kezdeményezi az Aranycsapat 

Települések Szövetségének létrehozását. 

 

1.2. Dombóvár Város Önkormányzata a Felekkel történt egyeztetést követően a 

szövetség, mint jogi forma helyett együttműködési megállapodáson alapuló 

kapcsolatfelvételre módosította kezdeményezését, melyet a Képviselő-

testület………. határozatával hagyott jóvá. 

 

2.Az együttműködés tárgya 

 

2.1. Az együttműködés tárgya az Aranycsapat tagjai emlékének ápolása, tevékenységük, 

elért sikereik propagálása helyi és országos szinten egyaránt. Az Aranycsapat tagjai 

révén egymáshoz kapcsolódó települési önkormányzatok, civil és sportszervezetek, 

intézmények közötti együttműködési kialakítása, közös programok szervezése. 

 

3.Az együttműködés keretében Szerződő Felek az alábbi feladatok ellátását 

vállalják: 

 

3.1. az Aranycsapat tagjaihoz köthető emlékek, hagyományok ápolása, népszerűsítése, 

fejlesztése;  

3.2.  emlékhelyek létesítése;  

3.3. meglévő emlékhelyek propagálása, zarándokutak népszerűsítése az egyes helyszínek 

között; 

3.4. közös kiadvány készítése az Aranycsapatról és az Aranycsapat Települések 

Együttműködéséről 

3.5. az érintett települések közötti – az Aranycsapat tagjainak születési, vagy halálozási 

évfordulójához köthető – vándor labdarúgó tornák kezdeményezése, szervezése;  

3.6. évente egy alkalommal konferencia szervezése valamely Aranycsapat tag 

tevékenységéhez, kiemelkedő évfordulóhoz kapcsolódva 

http://maps.google.com/maps?q=1082+Budapest+Baross+utca+63-67


3.7. az Aranycsapat tagjainak születési helyéhez, aktív labdarúgó pályafutásához, halála 

helyéhez köthető településekkel való további kapcsolatépítés, az együttműködés 

erősítése; 

3.8.  együttműködés minden olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó 

szervezettel, önkormányzatokkal, más egyesületekkel, szövetségekkel, amelyek 

segítik a szövetség eredményes működését, és céljainak megvalósítását; 

3.9. félévente egy alkalommal partnertalálkozó szervezése az együttműködés fenntartása 

és a további célok meghatározása érdekében 

 

4. Az együttműködés időtartama 

 

4.1. Szerződő felek az együttműködési megállapodást határozott, 2019. szeptember 30. 

napjáig tartandó időtartamra kötik azzal, hogy a helyi önkormányzati választásokat 

követően a Szerződő felek újratárgyalják részvételi szándékukat. 

 

5. Záró rendelkezések 

5.1. Szerződő felek elfogadják, hogy az Aranycsapat Települések együttműködésének 

figyelemmel kísérését és tevékenységének koordinálását Dombóvár Város 

Önkormányzata, mint gesztor lássa el Szerződő Felekkel folyamatosan egyeztetve.  

 

5.2.  Az együttműködési megállapodás Szerződő Felek képviselőinek aláírásával lép 

hatályba, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 

5.3.  Az együttműködési megállapodás módosítására bármely Szerződő Fél 

kezdeményezésére lehetőség van, amennyiben azt az összes Szerződő Fél 

jóváhagyja. 

 

5.4.   Egyéb, a megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamit egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 

A Szerződő Felek a megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak. 

 
……………………………………  ……………………………………. 

Dombóvár Város Önkormányzata  Dorog Város Önkormányzata 

Szabó Loránd      Dr. Tittmann János 

 polgármester          polgármester 

 

Kelt.:………………………………  Kelt.:…………………………………. 

  

……………………………………  ……………………………………. 

Kaposvár Megyei Jogú     Budapest Főváros IX. kerület 

Város Önkormányzata    Ferencváros Önkormányzata 

Szita Károly      dr. Bácskai János 

polgármester      polgármester 

 

Kelt.:………………………………  Kelt.:…………………………………. 

 

……………………………………  ……………………………………. 

Budapest Főváros      Budapest Főváros XIV. kerület 

XIII. kerületi Önkormányzat   Zugló Önkormányzata  

Dr. Tóth József     Karácsony Gergely 

  polgármester      polgármester 



 

Kelt.:………………………………  Kelt.:…………………………………. 

 

……………………………………  ……………………………………. 

Budapest Főváros XV. kerület   Budapest Főváros XIX. kerület 

Rákospalota, Pestújhely,    Kispesti Önkormányzat 

Újpalota Önkormányzata 

         Hajdu László                Gajda Péter 

         polgármester                   polgármester 

  

Kelt.:………………………………  Kelt.:…………………………………. 

 

 ……………………………………  ……………………………………. 

Budapest Főváros III. kerület    Budapest Főváros VIII. kerület 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  Józsefvárosi Önkormányzat 

  Bús Balázs                       Dr. Kocsis Máté 

 polgármester              polgármester 

 

Kelt.:………………………………  Kelt.:…………………………………. 

 

……………………………………  ……………………………………. 

Puskás Intézet    Puskás Ferenc Alapítvány 

Mravik Gusztáv              Szöllősi György   

      igazgató            elnök 

 

Kelt.:………………………………  Kelt.:…………………………………. 

 

…………………………………… 

         Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 

        Dr. Molnár Andrea 

       elnök 
 

Kelt.:…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

Budai (II.) László, (Rákospalota, 1928. július 19. – Budapest, 1983. július 2.) olimpiai bajnok 

magyar labdarúgó, edző, az Aranycsapat kiemelkedő jobbszélsője volt, 39 válogatott 

mérkőzésen tíz gólt rúgott. A sportsajtóban Budai II néven ismert,  beceneve Púpos, 

Pupilla volt. Katonatiszt volt, a pályán Kocsissal vakon megértették 

egymást. Játszott a londoni "évszázad mérkőzésén" is, tagja volt 

a helsinki olimpia bajnok csapatának és játszott a berni világbajnoki 

döntőben is. Az FTC-vel és a Honvéddel ötször hódította el a magyar 

bajnoki cimet és egyszer a Mitrópa kupát is. Rákospalotán nyugszik. 

A REAC stadionja az ő nevét viseli. 

 

1948-ban került a Ferencvároshoz. Tagja volt az 50 éves jubileumi 

bajnokcsapatnak 1949-ben. A Fradiban összesen 84 mérkőzésen 

szerepelt, ebből 60 bajnoki, 15 nemzetközi, 9 hazai díjmérkőzés volt. 

Ezeken 37 gólt szerzett (25 bajnoki, 12 egyéb). 1950-ben Kocsis 

Sándorral együtt a kommunista sportpolitika nyomására kényszerből az akkor kialakítandó 

elitcsapathoz a Bp. Honvédhoz kellett igazolnia. 1960-ban egy motorkerékpár elütötte és 

szárkapocscsont-törést szenvedett. 

 

A válogatottban 1949. május 8-án mutatkozott be egy osztrákok elleni 6–1-es siker alkalmával, 

ugyanezen meccsen debütált Czibor Zoltán is a válogatottban. Összesen 39-szer öltötte magára 

a címeres mezt és 10 gólt szerzett. 1950. június 4-én Varsóban Lengyelország ellen négyszer 

talált az ellenfél hálóját, a mérkőzést 5–2-re nyertük meg. Érdekesség, hogy ezután két teljes 

évig nem szerepelt a válogatottban. A helsinki olimpián egyszer lépett pályára, tagja volt a 

legendás londoni 6–3-nak, a svájci világbajnokságon két mérkőzésen szerepelt - Dél-Korea és 

Uruguay ellen. 

 

Kocsis Sándor (Budapest, 1929. szeptember 21. – Barcelona, 1979. július 22.) magyar 

válogatott labdarúgó, az Aranycsapat kiemelkedő csatára. Becenevei: Kocka, Aranyfejű. 

A World Soccer Magazine 1999 decemberében a 20. század 100 legnagyszerűbb labdarúgó 

játékosa közé sorolta. Már tizenhét évesen a Ferencvárosi TC első 

csapatának a csatára volt. 1950-ben a Budapesti Honvédhez küldték, 

ahol már Bozsik József és Puskás Ferenc is játszott, az 1952-es nyári 

olimpián Helsinkiben olimpiai aranyat nyert a magyar válogatottal. 

 

A válogatottban 68 alkalommal 75 gól ért el (1,103 átlag), ami 

mostanáig csúcsteljesítmény. Kocsis játszott 1953. november 25-én 

a Wembleyben, amikor kilencven év óta először vereséget szenvedett 

otthonában az angol labdarúgó-válogatott. Az 1954-es labdarúgó-

világbajnokságon Svájcban 11 gólt rúgott, ezzel ott gólkirály lett. 

 

Az 1956-os magyar forradalom leverése idején külföldön volt és onnan nem tért haza, előbb 

Svájcban a Young Fellows Zürich, azután 1958 és 1966 között az FC Barcelona játékosa volt. 

Nehéz, halálfélelemmel súlyosbított betegség közepette (leukémiát és gyomorrákot 

diagnosztizáltak) végül tisztázatlan körülmények között kizuhant – kiugrott vagy kiesett – egy 

barcelonai kórház negyedik emeletéről, néhány hónappal ötvenedik születésnapja előtt. 

 

Hamvait 2012-ben hazahozták. A budapesti Szent István-bazilika kriptájában történő 

ünnepélyes újratemetését az Aranycsapat Alapítvány elnöke, Kű Lajos 

(„Ferencváros Sportjáért” díj 2016) szervezte meg, Kubatov Gábornak, az FTC elnökének 

és Tarlós István főpolgármesternek támogatásával. 2012. szeptember 21-én délután, 

születésének 83. évfordulóján gyászszertartás keretében helyezték földi maradványait örök 

nyugalomra. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2012


 

Czibor Zoltán (Kaposvár, 1929. augusztus 23. – Győr, 1997. szeptember 1.) olimpiai bajnok 

és világbajnoki ezüstérmes magyar labdarúgó, az aranycsapat tagja. Becenevei: Bolond, 

Rongylábú. Játékosként balszélső poszton gyors, kiszámíthatatlan és gólerős csatár volt. 

 

A MÁV-nál mozdonyvezetőként dolgozott az akkor nem egészen 19 

esztendős Czibor Zoltán. Talán legszebb álmaiban sem gondolta, hogy 

bő egy éven belül a Ferencváros, valamint a magyar válogatott 

balszélsője lesz. Az 1948-49-es bajnokság rajtja előtt a Ferencvároshoz 

került. Ebben a szezonban sikert sikerre halmoztak a zöld-fehérek, s 

összeállt a legendás Budai-Kocsis-Deák-Mészáros-Czibor támadósor. A 

szezon végén a Ferencváros 11 pontos előnnyel bajnok lett, s 30 

mérkőzésen 140 gólt szerzett. Ebből a 140-ből Czibor balszélső létére 15 

találatot jegyzett. 

 

Czibor a szezon összes mérkőzésén pályára lépett, s fiatal kora ellenére a magyar élvonal 

legjobb balszélsője lett. Az egész idényben nyújtott teljesítménye megkoronázásaként 1949. 

május 8-án a nagyválogatottban is bemutatkozhatott az Ausztria elleni-6-1-es győzelemmel 

végződő rangadón. 

 

Az 1953-as évadtól kezdve állandó tagja volt a Budapesti Honvédnak és a magyar 

válogatottnak balszélsői pozícióban. Még a Csepel játékosaként nyert olimpiai bajnokságot 

(1952, Helsinki), majd már Honvédosként Európa Kupa aranyérmet (1953), vb ezüstérmet 

(1954, Bern), és a klubcsapattal együtt kétszer magyar bajnokságot is. A magyar bajnokságban, 

az 1955-ös idényben gólkirály lett Machos Ferenccel. 

 

A magyar válogatott címeres mezét először 1949. május 8-án a Magyarország – Ausztria 6:1-es 

mérkőzésen, utoljára pedig szintén Ausztria ellen, itthon, 1956. október 14-én a 2:0-ra 

végződött mérkőzésen húzta magára, 43 válogatott mérkőzést játszott, 17 gólt szerzett. Tagja 

volt az angolok elleni Wembley Stadionban 6:3-as és a Népstadionban 7:1-es győzelemmel 

végződött csapatnak. 1956-ban a forradalom bukása után nem jött haza.  

 

Barcelonában telepedett le, megnyitotta a Kék Duna nevű kocsmáját, fiával vezette, 

gyakorlatilag ebből élt.  1990-ben visszatért Magyarországra, Komáromba. Megalakította 

anyaegyesülete jogutódját, a Komáromi Football Clubot, amelynek elnöke volt. 

1995-ben megkapta a Magyar Olimpiai Bizottság érdemrendjét. Komáromban emlékszobát 

rendeztek be emlékére. 

 

Dalnoki Jenő (Budapest, 1932. december 12. – Budapest, 2006. február 4.) olimpiai bajnok 

labdarúgó, labdarúgóedző. A Ferencváros emblematikus figurája volt: 1947-től 1987-ig 45 

éven át – öt év megszakítással – folyamatosan a klub szolgálatában állt. 

 

2006-ban Labdarúgó Akadémiát neveztek el róla, ahol 6–14 éves korú 

gyerekekkel foglalkoznak.  

 

1947-ben tizenöt évesen kezdett a zöld-fehéreknél focizni. Három év 

múlva már az első csapat tagja volt. Kétszeres bajnok, egyszeres MNK 

győztes. 1963-ban VVK elődöntős, 1965-ben győztes. Összesen 439 

mérkőzésen szerepelt a Fradiban, ebből 283 bajnoki, 132 nemzetközi, 

24 egyéb hazai díjmérkőzés. Góljainak száma: 21 (9 bajnoki, 12 

egyéb), amit főleg 11-esek rúgásával szerzett, mivel szinte mindig 

balhátvédként játszott. Idejében a területvédelem elve érvényesült a 

hátvédek játékában, szemben a mai emberfogásos taktikával. Ezáltal a védők alig mentek át az 

ellenfél térfelére. 



Ami játékstílusát illeti, méltán tekinthetjük a mai erőfutball egyik előfutárának. Szorosan fogta 

a területére betörő csatárt, és kompromisszumok nélkül, testi erejének bevetésével próbálta 

szerelni őt, illetve akadályozni mozgásában. Ezáltal az akkori futballban időnként durvának 

tűnt. Visszafogott játéka esetén a szurkolók az akkor szállóigévé vált „puha vagy, Jenő” 

bekiáltással buzdították. 

 

1952-ben a helsinki olimpián aranyérmes az alakuló Aranycsapattal. 1952 őszén politikai 

nyomásra sem volt hajlandó nevelő klubjából átigazolni a biztos válogatottságot ígérő 

Honvédba. 1960-ban a római olimpián bronzérmes. A válogatottban 1952 és 1961 között 

összesen 14 alkalommal szerepelt, 1959-60-ban nyolcszoros olimpia válogatott. 

 

1966-tól anyaegyesületénél kezdett el edzőként dolgozni. 1970-ben egy mérkőzésre az első 

csapat vezetőedzője. 1973 és 1978 között öt idényen át 264 mérkőzésen ült a kispadon. Egy 

bajnoki cím, három MNK győzelem és egy KEK második hely 1975-ben a legfontosabb 

sikerei. 

 

1979-82 között az MLSZ munkatársa volt. Két éven át az ifjúsági válogatott szövetségi 

kapitánya. Ezt követően két idényen át Tatabányán vezetőedző. 1984-ben a másodosztályba 

kieső Nyíregyházi VSSC edzője lett. 1985-ben mesteredző lett, ekkor visszatért az Üllői útra, 

de korábbi sikereit már nem tudta megismételni. 
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