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Fegyelmi Bizottság határozatai  
 
 
 

ADAMA Megye I. osztály 
 

23. forduló 
92/M1F/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a Fegyelmi Szabályzat 21.§. (2) bek. a./ pontja alapján a 
játékvezető megsértéséért, figyelemmel az FSZ. 10. § (4) bekezdésére Barátúri Mátét (134553) 
a Fonyódi Petőfi SE játékosát eltiltja 2 (kettő) bajnoki mérkőzésre. A FSZ. 49.§.(1). alapján 
fegyelmi tárgyalás tartását kérheti. 

93/M1F/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a Fegyelmi Szabályzat 22.§. (1) bek. a./ pontja alapján a 
játékvezető megsértéséért, figyelemmel az FSZ. 10. § (4) bekezdésére Kovács Dávidot (170429) 
a Fonyódi Petőfi SE technikai vezetőjét eltiltja 2 (kettő) bajnoki mérkőzésre mérkőzéssel 
kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől.. A FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás tartását 
kérheti. 

 
ADAMA Megye I. osztály U19 

 
 
 
23. forduló 
38/M1U19/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ 11.§ (1) bekezdés szerinti sportszerűtlenség miatt a (2) 
bekezdés b./ pontja alapján   Jóna Zoltán Márkot (578518) a Fonyódi Petőfi SE játékosát 1 (egy) 
hétre, 2018.04.23. napjáig mérkőzéstől eltiltja. A FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás tartását 
kérheti. 

 
 

 
Megye II. osztály Észak 

 
16. forduló 
46/M2ÉF/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ 11.§ (1) bekezdés szerinti sportszerűtlenség miatt a 
(2) bekezdés a./ pontja alapján   Vajandt Krisztiánt (270633) a Szabadidő SE Somogyjád 
játékosát 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja. A FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás tartását 
kérheti. 
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Megye II. osztály Észak U-19 
 
16. forduló 
20M2ÉU19/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ 11.§ (1) bekezdés szerinti sportszerűtlenség miatt a 
(2) bekezdés b./ pontja alapján, valamint a FSz. 13. § (1) bekezdése szerinti sérülést okozó durva 
játék miatt a 13. § (3) és (4) bekezdése alapján Farkas Tamást (633178) a Balatonberényi SE 
játékosát 4 (négy) hétre, 2018.05.14. napjáig mérkőzéstől eltiltja. A FSZ. 49.§.(1). alapján 
fegyelmi tárgyalás tartását kérheti. 

21M2ÉU19/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ 11.§ (1) bekezdés szerinti sportszerűtlenség miatt a 
(2) bekezdés b./ pontja alapján  Geiszt Patrikot (469907) a Lengyeltóti VSE játékosát 1 (egy) 
hétre, 2018.04.23. napjáig mérkőzéstől eltiltja. A FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás 
tartását kérheti. 

 
 
 

Megye II. Dél  
 
19. forduló 
53/M2DF/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ 14.§ szerinti ellenfél ellökése miatt a 2. bek. a./ pontja 
alapján   Orsós Richárdot (369577) a Kiskorpádi SE játékosát 1 (egy) bajnoki mérkőzéstől eltiltja. A 
FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás tartását kérheti. 
54/M2DF/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a Fegyelmi Szabályzat 21.§. (2) bek. a./ pontja alapján a 
játékvezető megsértéséért Springmann Ferencet (437183) a Kaposfői KISKE játékosát eltiltja 3 
(három) bajnoki mérkőzésre. A FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás tartását kérheti. 

 
 

Megye III. Dél 
 
14. forduló 
15/M3DF/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a Fegyelmi Szabályzat 21.§. (2) bek. a./ pontja alapján a 
játékvezető megsértéséért, figyelemmel az FSZ. 10. § (4) bekezdésére Kiss Lászlót (261578) a 
Homokszentgyörgyi SE játékosát eltiltja 2 (kettő) bajnoki mérkőzésre. A FSZ. 49.§.(1). alapján 
fegyelmi tárgyalás tartását kérheti. 

16/M3DF/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ 11.§ (1) bekezdés szerinti sportszerűtlenség miatt a (2) 
bekezdés a./ pontja alapján   Hunyadi Gergőt (343434) a Berzence SE játékosát 1 (egy) bajnoki 
mérkőzéstől eltiltja. A FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás tartását kérheti. 
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17/M3DF/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ 25.§ (a) pontja alapján a versenykiírás és más 
szabályzatok megszegése miatt (Hunyadi Gergő (343434) igazolásán a fénykép beragasztásának 
hiánya) a  Berzence SE csapatát írásbeli figyelmeztetésben részesíti. A FSZ. 49.§.(1). alapján 
fegyelmi tárgyalás tartását kérheti. 
 
 

Megye III. Dél U-19 
 
 
14. forduló 
6/M3DU19/2017-2018/FA. sz. Fegyelmi határozat 
Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ 11.§ (1) bekezdés szerinti sportszerűtlenség miatt a 
(2) bekezdés b./ pontja alapján  Bognár Sándort (346814) az INKE VILLTEK SE játékosát 1 
(egy) hétre, 2018.04.23. napjáig mérkőzéstől eltiltja. A FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás 
tartását kérheti. 

 

 
U-19 II. osztály 

Ügyiratszám: SOMIG01/00012-002/2018 

Az MLSZ SMI Fegyelmi Bizottsága a FSZ. 14. § (2) a./ valamint a 21.§ (1) a./ pontja alapján 
Bonnyai Márkot (460619) a Kaposvári Rákóczi BFLA játékosát 1 (egy) mérkőzéstől eltiltja. A 
FSZ. 49.§.(1). alapján fegyelmi tárgyalás tartását kérheti. 

Kaposvár, 2018.04.19. 

 
 
                                                                     Dr. Marton Kálmán 
              FB elnök 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztató az egyesületek részére 

 

Tisztelt Egyesületi vezetők, ügyintézők!! 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatósága a következő közérdekű 
tájékoztatást adja ki a megváltozott  utánpótlás (UP) támogatással, produktivitással 
kapcsolatosan: 

A lenti listán azok a  somogyi csapatok szerepelnek, akik biztosan érintettek ebben a 
témakörben. Az MLSZ központ tájékoztatása szerint minden listán szereplő egyesület külön 
is értesítve lesz a pontszámokat illetően.  Az alábbi tájékoztató jellegű lista a gyorsabb 
ügyintézést hivatott elősegíteni. 

Iránymutatás szerinti teendők: 

 ha valaki nincs a listán, de úgy gondolja, hogy nevelt profi játékost 2007 után, azt 
kérnénk, hogy soron kívül jelezze az Igazgatóság felé 

 ha valaki rajta van a listán, de nem kapott még hozzáférést a rendszerben az 
feltétlenül igényelje meg a kiküldött útmutató segítségével 

 ha van már hozzáférés és leellenőrizte a pontjait, de kifogása van a számítást illetően 
az a rendszerben lévő help desk menüben  tehet észrevételt 

Rövid metodika: 

 a TAO rendszerben az MLSZ betölti a pontok alapján járó támogatási összeget 
 az összeg kiszámításának módja a 2015/16 és 2016/17 évadok pontjainak összege és a 

két évad átlaga  (becsült szám). Ennek oka, hogy a produktivitási számok május 31-én 
zárásra kerülnek, de a TAO kérelmeket április 30-ig kell benyújtani. A TAO 
határozatok kiadásánál már a tényadatok fognak szerepelni! 

 Az MLSZ elnökségének döntésének értelmében  a rendelkezésre álló források, 
pénzügyi keretek figyelembe vételével az egy pontra jutó támogatás összege 4 000 
forintban lett meghatározva. 

Érintett egyesületek: 

 Dél- Balaton FC 
 BFC Siófok 
 Bodrog SC 
 Kaposvári Rákóczi BFLA 
 Karád SC 
 Hetes SC 
 NIKÉ SE 
 Góliát FC Siófok 
 Siófoki ESSE 
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Regisztrációs kérelem benyújtásának módja: 

http://ada1bank.mlsz.hu/productivity 

A „support” menüpontra kattintva, válaszd ki a „support típusa” legördülő mezőt és jelöld ki a 
„regisztrációs kérelem” menüpontot. Ezt követően a „support szöveges leírása”  mezőben 
jelöld ki a , hogy melyik sportszervezet nevében, ki, milyen e-mail címre igényli a 
hozzáférést. Regisztrációs kérelmet a klub képviseletére jogosult személy kérhet, az MLSZ 
által nyilvántartott e-mail cím megjelölésével. 

 

Kreditpontos képzés 

A Labdarúgó Stílusképző Akadémia 2018. ápr. 23.-án hétfőn MLSZ Licencmegújító 
kreditpontos képzést tart Budapesten. 

Téma: Posztképzés 

Helyszín: 1149 Bp. Róna u. 86-100 Postás Sporttelep 

Érdeklődni: ferenczi.attila@gmail.com 

 

Kaposvár, 2018.04.19. 

 

 

        Nemes Nándor sk. 

       MLSZ Somogy Megyei Igazgató 


