
Pete László a BKV Előre SC női tekecsapat edzője 

1939. 01.14-én született Budapesten. 

1969-ben került a BKV Előrébe mint a férfi tekecsapat játékosa. Később az aktív sportolást 

viszonylag korán befejezve, 1977-ben előbb intézője, majd ezt követően edzője lett a női 

csapatnak, utóbbi megbízatást azóta is ellátta. 

Munkájára jellemző a kiváló pedagógiai érzék, szerény, csendes, célratörő ember volt, aki 

mindent alárendelt a sikeres szereplés érdekében. Elhivatott, elkötelezett volt a sport iránt, 

és mint edző imádott a gyerekekkel, s felnőttekkel foglalkozni. Tanítványai szerették, és 

elismerték. 

Nagy szakmai tapasztalatát, hozzáértését nemcsak a BKV Előre Sportklub, hanem a 

magyar teketársadalom is igénybe vette. Egyesületi munkája mellett volt az ifjúsági, majd a 

felnőtt női válogatott szövetségi kapitánya is. 

Mindvégig hű maradt azonban az egyesületéhez, ahol hosszú és sikeres edzői korszaka 

alatt sok világszínvonalú válogatott versenyzőt nevelt fel, akik méltó módon képviselték a 

különböző tekeversenyeken Magyarország, illetve a BKV Előre SC színeit. Az elért 

eredményei szinte felsorolhatatlanok.  

Számtalan bajnoki címet, dobogós helyet ért el a csapatbajnoki küzdelmekben, miközben 

az egyéni bajnokságokról is rendre fényes érmekkel tértek haza tanítványai felnőtt és 

utánpótlás szinten egyaránt. Ugyancsak sikeresen szerepeltek több korosztályban is 

mindenkori válogatott kerettag versenyzői, akiknek felkészítésében klubedzőként is aktívan 

részt vett.  

A hazai kiváló eredmények révén rendre megmérettethette magát csapatával a nemzetközi 

porondon is. A bajnokcsapatok részére kiírt Világkupáról, az ezüstérmeseket felvonultató 

Duna Kupáról (később Európa Kupa), vagy a harmadik helyezetteket megmérető NBC 

Kupáról is rendre dobogós helyezéssel tért haza tanítványaival. 

Az anyagi nehézségek ellenére 2012 után is a csapattal maradt, és egy szűkebb esztendő 

után a következő szezon végén ismét a dobogón láthattuk csapatát, amely után – még 

utoljára – egy nemzetközi kupadöntős szereplés is sikerült. 

2020.02.23-án irányította utolsó alkalommal a lányokat mérkőzésen, ami után másnap 

mindenkit villámcsapásként ért a hír. Otthonában örökre elaludt. 

A nagy odaadása, a sport iránti szeretete, hűsége magával ragadó volt. Fantasztikus edző, 

akit csak csodálni tudtunk a kitartásáért, az áldozatkészségéért, és hogy a sok lemondással 

járó edzői pályáját mindvégig becsületesen, nagy szeretettel végezte. 

Emlékét örökre megőrizzük! 

       


