
Javaslat a 2019. évi Utánpótlás Edző Programban résztvevő edzők körére 
 

Az EMMI 2017. évben indította az Utánpótlás Edzői Programját. Sportágunk 15 fő részvételére 
kapott lehetőséget. 
 
Az UEP akkor elérendő célként többek között az alábbiakat fogalmazta meg: 

• olyan edzők kerüljenek a programba, akik a legfiatalabb utánpótlás korosztállyal 
foglalkoznak; 

• mérsékelje az edzők jövedelmi viszonyaiban mutatkozó aránytalanságokat; 
• a közigazgatási régiónként egyenletesen szétosztott edzői kvóták révén biztosítsa az 

országos lefedettséget; 
• járuljon hozzá az utánpótlás-nevelésben folyó szakmai munka színvonalának emeléséhez; 
• kiszámítható jövedelmi viszonyokat kínálva bővítse az utánpótlás-nevelés terén edzői 

hivatást választók körét; 
 
A 2019. évi utánpótlás-nevelési feladataink megvalósításához az EMMI továbbra is biztosítja 
szövetségünk részére az UEP folytatását. 
 
A szövetség összehívott egy kvázi szakmai bizottságot, akik értékelték az elmúlt két év UEP-ben 
végzett munkát és az alábbi kritérium rendszert figyelembe véve az alábbi edzőkre tesz javaslatot, 
amelyet elfogadásra ajánl az Intéző Bizottság számára. 
(A javaslatot előkészítő bizottság tagjai voltak: Bacsa Péter, Komáromi Tibor, Kovács István, 
Szönyi János, Major Sándor, Kálmán Tibor, Rögler Gábor és Farkas Tibor) 
 
Kritériumok: 

• A program keretében 15 fő edző kerülhetett be a támogatandók közé, minden 
közigazgatási régióból (mely nem azonos az eddigi edzőtáborok régióival) 2 edző (7*2 fő) 
valamint egy plusz fő bármely régióból. 

• A bizottság irányelvként kezelte, hogy azokat az egyesületeket, illetve azok edzőit 
javasolja: 
− amely egyesületek edzői nem vesznek részt a Kiemelt Edzői Programban (KEP) és  
− edzőik nem kapnak Gerevich Ösztöndíjat sem.  
− minimum feltételként rendelkezniük kell középfokú edzői végzettséggel, és még nem 

töltötték be az ötvenedik életévüket. 
 

Szempontként vettük még figyelembe: 
• az egyesületek egyes közigazgatási régión belüli diák és serdülő eredményeik  
• alapján a régió rangsorban elfoglalt    helyezésüket, 
• az utánpótlás keretek mellett és központi edzőtáborokban végzett munkát, 
• az egyes régiós edzőtáborokban való személyes aktív közreműködést. 

 
Névsor: 
 Észak-Magyarország:  Madarasi Gábor (Eger) 
    Horváth Gyula (Téglagyár, Miskolc) 
 Észak-Alföld:  Szabó Bence (Püspökladány) 
    Sarkadi Péter (Törökszentmiklós) 
 Dél-Alföld:  Egervári László (Soltvadkert) 
    Szabó Emese (Kiskunfélegyháza) 
    Hangya János (Orosháza) 
 Közép-Magyarország:  Südi Gábor (Érd) 
    Lőrinczy Attila (Abony) 
 Közép-Dunántúl: Ungi Lajos (Tatabánya) 
    Brilla Gergő (Esztergom) 



 Nyugat-Dunántúl: Gerencsér Zoltán (Zalaegerszeg) 
    Csonka Csaba (Győr) 
 Dél-Dunántúl:  Takács László (Kaposvár) 
    Tomsics István (Szigetvár) 
 
 
2019. március 7. 
 
Farkas Tibor 
főtitkár 
 

megjegyzés: lásd a melléklet excel táblázatot 


