
A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnőttképzési Intézet Edzőképző Központja Amatőr C 

tanfolyamot hirdet  

 

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. 

A tanfolyam elvégzésével a végzett edzőkolléga „tanúsítványt” kap (amatőr) megyei I-II-

III-IV osztályú felnőtt (!) labdarúgó csapatoknál edzői munkavégzésre. 

Felvételi eljárás nincs. 

Tanfolyami helyszín: a megyében, később kerül kijelölésre 

Jelentkezési határidő: 2018.02.16. péntek, 12:00, vagy az adott tanfolyamra felvehető 

maximum 30 fő jelentkezéséig. 

Jelentkezési feltételek: 

betöltött 18. életév 

érettségi bizonyítvány, 
ÉS (!) az esetlegesen az e feletti legmagasabb felsőfokú iskolai végzettség fénymásolata, 

amelyet az első tanfolyami napon kell leadni. 

büntetlen előélet, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amelyet az első tanfolyami 

napon kell leadni (vagy az igazolás bekérésének a dokumentumát) 

orvosi (sportorvosi, háziorvosi) igazolás, hogy a tanfolyam gyakorlati feltételeit a jelentkező 

egészségügyileg teljesíteni tudja (amelyen szerepelnie kell a „sportolásra alkalmas, 

sportolhat, sporttevékenységet végezhet” kifejezések közül valamelyiknek) 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

A gyakorlati és elméleti oktatások 5%-án lehet hiányozni! 

A tanfolyami díj: bruttó 67.000.-Ft, mely összegről az MLSZ számlát bocsájt ki a befizető 

nevére és címére. 

Óraszám: 80 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! 

Jelentkezési protokoll. 

Ezen az oldalon lépjen rá az „Edzői adatbázis” linkre 

http://edzok.coacheducation.hu/


Ha már regisztrált, úgy e-mail címével és jelszavával lépjen be a rendszerbe, majd keresse 

meg az Önnek megfelelő megyei tanfolyamot és a sor végén nyomjon rá a „jelentkezem” 

linkre. Ezzel már meg is történt a tanfolyami jelentkezése. 

Ha Ön még nem regisztrált a site-on, akkor válassza az edzői regisztrációt, végezze el 

majd lépjen be és ekkor keresse meg az Önnek megfelelő megyei tanfolyamot és a sor végén 

nyomjon rá a „jelentkezem” linkre. Ezzel már meg is történt a tanfolyami jelentkezése. 

Amennyiben sikeres volt a regisztrációja, úgy a rendszertől kap egy mailt. 

 


