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1/2016. (01.19) számú Megyei Hivatalos Értesítő 
 
 

Fegyelmi Bizottság határozatai (2016. 01 20.) 

 

Határozatszám MLSZ-kód Név Egyesület Osztály Paragrafus Büntetés 

1/MF-001/01/2016 223832 Bizderi Róbert Ócsárd SE Ottakringer Műfüves 74. § (2) a) 
2 (kettő) soron következő Ottakinger Téli nagypályás műfüves 
bajnoki mérkőzésen a játéktól eltiltás 

1/MF-002/01/2016 186694 Pálmai Péter Pogányi SE Ottakringer Műfüves 82. § (1) a) 
2 (kettő) soron következő Ottakinger Téli nagypályás műfüves 
bajnoki mérkőzésen a játéktól eltiltás 

1/FU-003/01/2016 365941 Várnagy Dénes Nagyárpád-Székelyhidi Futsal U17 76. § (2)b) 
3 hónap (2016.01.17 - 2016.04.17-ig) mindennemű labdarúgó 
mérkőzésen a játéktól eltiltás 

1/FU-004/01/2016 300384 Menyhei Gergely Mohácsi TE Futsal U17 75. § (2) b) 
1 hétre (2016.01.17 - 2016.01.25-ig) mindennemű labdarúgó 
mérkőzésen a játéktól eltiltás 

 
     

 

Fegyelmi Bizottság határozatai (2016. 01 28.) 

 

Határozatszám MLSZ-kód Név Egyesület Osztály Paragrafus Büntetés 

1/MF-005/01/2016 105403 Kovács Gergő Geresdlaki Dózsa SE Ottakringer Műfüves 82. § (1) a) 
1 (egy) soron következő Ottakinger Téli nagypályás műfüves 
bajnoki mérkőzésen a játéktól eltiltás 

1/MF-006/01/2016 508720 Fuchs Gergely Geresdlaki Dózsa SE Ottakringer Műfüves 82. § (1) a) 
2 (kettő) soron következő Ottakinger Téli nagypályás műfüves 
bajnoki mérkőzésen a játéktól eltiltás 
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Fegyelmi Bizottság határozatai (2016. 02 04.) 

 

Határozatszám MLSZ-kód Név Egyesület Vereny Paragrafus Büntetés 

1/MF-007/02/2016 338380 Schneider Zoltán Babarci SE Ottakringer Műfüves 74. § (2) b) és 14. § (2) 
3 hétre (2016.02.01 - 2016.02.22-ig) mindennemű labdarúgó 
mérkőzésen a játéktól eltiltás - visszaesőként 

1/MF-008/02/2016 125685 Hengl András Somberek SK Ottakringer Műfüves 74. § (2) a) 
2 (kettő) soron következő Ottakringer Téli nagypályás műfüves 
bajnoki mérkőzésen a játéktól eltiltás 

1/FU-009/02/2016 321343 Csonka László Merenye KSE Futsal U19 10.§. (1) db) és a 15.§ (2) 
1 hétre (2016.02.01 - 2016.02.08-ig) mindennemű labdarúgó 
mérkőzésen a játéktól eltiltás 

 
     

 

Fegyelmi Bizottság határozatai (2016. 02 11.) 

 

Határozatszám MLSZ-kód Név Egyesület Vereny Paragrafus Büntetés 

1/MF-010/02/2016 260062 Boris Kristóf Harkányfürdő SE Ottakringer Műfüves 10.§. (1) da) és a 15.§ (2) 
1 (egy) soron következő Ottakringer Téli nagypályás műfüves 
bajnoki mérkőzésen a játéktól eltiltás 

1/MF-011/02/2016 219304 Szabó Gergő Mozsgói SE Ottakringer Műfüves 82. § (2) b); 14. § (2) 
4 hétre (2016.02.08 - 2016.03.07-ig) mindennemű labdarúgó 
mérkőzésen a játéktól eltiltás - visszaesőként 

1/MF-012/02/2016 117086 Csiba László Kölkedi SE Ottakringer Műfüves 77. § a) 
1 (egy) soron következő Ottakringer Téli nagypályás műfüves 
bajnoki mérkőzésen a játéktól eltiltás 

1/MF-013/02/2016 244694 Szöllősi Roland Kökényi FC Ottakringer Műfüves 75. § (2) a) 
2 (kettő) soron következő Ottakringer Téli nagypályás műfüves 
bajnoki mérkőzésen a játéktól eltiltás 

1/FU-014/02/2016 342944 Horváth Márk Patrik Sellye VSK Futsal U17 78. § b) 
1 hétre (2016.02.07 - 2016.02.15-ig) mindennemű labdarúgó 
mérkőzésen a játéktól eltiltás 
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Hirdetmény 

 
 

MLSZ AMATŐR „C” TANFOLYAM BARANYÁBAN 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézet Edzőképző Központja - a 2013. évi LXXVII. törvény 
hatálya alá nem tartozó, iskolarendszeren kívül szervezett - MLSZ Amatőr „C” labdarúgó edzőképző 
tanfolyamot indít az ország megyéiben. (ELN-90/2015 (06.01) számú határozat) 
A megyénkénti tanfolyamok indítási feltétele megyénként minimum 20 fő jelentkezése. Amennyiben egy adott 
megyében nincs meg ez a létszám, úgy összevonásra kerülhet sor. 
A tanfolyam célja: Naprakész ismeretanyaghoz juttassa az alsóbb osztályú csapatoknál dolgozó edzőket, 
megismertesse az edzőket az amatőr labdarúgás céljaival és feladataival, a játék eszközeivel (edzések és 
mérkőzések), valamint a speciális elvek és lehetőségek mentén szerveződött közösségek szórakoztatásának, 
foglalkoztatásának és közösség építésének feladataival. 
A tanfolyam során a hallgatók elsajátíthatják az amatőr felnőtt játékosok sportolásával kapcsolatos szervezési, 
edzéselméleti, egészség biztosítási, módszertani és sportági ismereteket. A hallgatók elméleti és gyakorlati 
foglalkozásokon vesznek részt, jártasságot szerezhetnek a labdarúgó foglalkozások tervezésével kapcsolatos 
legfrissebb online dokumentációk elkészítésében. 
Felvételi eljárás nincs. 
 

Jelentkezési határidő: 2016.02.24 (szerda), 9:00 óra 

 
Jelentkezési feltételek: 

 betöltött 18. életév 

 érettségi bizonyítvány, amelyet az első tanfolyami napon be kell mutatni. 

 büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, amelyet az első tanfolyami napon be kell mutatni (vagy az 
igazolás bekérésének a dokumentumát) 

 orvosi (sportorvosi, háziorvosi) igazolás, hogy a tanfolyam gyakorlati feltételeit a jelentkező 
egészségügyileg teljesíteni tudja. 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

 A gyakorlati és elméleti oktatások 5%-án lehet hiányozni! 
A tanfolyami díj: bruttó 63.500.-Ft, mely összegről az MLSZ számlát bocsájt ki a befizető nevére és címére. 
Óraszám: 56 óra + vizsga 
Egy jelentkező csak egy tanfolyami helyszínre adhatja be a jelentkezését. 
A tanfolyami díj befizetésével kapcsolatban az első foglalkozási napon kap tájékoztatást a hallgató. 
A jelentkezési feltételeknél meghatározott dokumentumok hiányos leadása esetén a jelentkező nem kezdheti 
meg a tanfolyamot! 
Jelentkezés előtt készítse elő 10 jegyű 8-as számjeggyel kezdődő adóazonosítóját. 
A jelentkezés beküldésével a pályázó egy válasz e-mailt kap, egy vonalkóddal, melyet kinyomtatva el kell 
hozni az első tanfolyami napra. A konkrét helyszínről és időpontról a tanfolyam megkezdése előtt még kap 

értesítést! Jelentkezni kizárólag online módon az adott megyére kattintva lehet. 

 
KPTANAC1602 Baranya megye – Bóly 

 
 
 

Pécs, 2016. február 19. 

 

 
  Bogyay Zoltán 
  megyei igazgató 
 

http://coacheducation.hu/esemeny/mlsz-amator-c-tanfolyam---baranya-megye---boly

