
Birkózó edzők részvétele a 2018. évi Kiemelt Edzői Programban 
 
 
A Kiemelt Edzői Program (KEP) 2013-ban indult a MOB és az EMMI támogatásával, 
melybe a KEP szabályzatban meghatározott eredmények után lehetett a szövetségeknek 
edzőket javasolni. Az elért eredmények tükrében a nettó edzői fizetések 300.000-
1.000.000 forint között mozognak.  
 
A program 2013-as indulásakor 8 edző került bele a programba, mely szám az elért 
eredményeknek és a szabályzatban leírtak maximális kihasználásának köszönhetően 
folyamatosan növekedett.  
2015-ben 10 fő edző havi nettó 6.100.000,- forint keretösszegben,  
2016-ban 10 fő edző havi nettó 6.300.000,- forint keretösszegben,  
2017-ben 18 fő edző havi nettó 7.200.000,- forint keretösszegben kerülhetett be a 
programba. 
 
Az idei évre december 7-én kaptuk meg a felhívást a régi szabályzat szerint, melyre 
leadtuk a javaslatunkat az IB határozata szerint. Január 17-én módosítottak a 
szabályzaton, pozitívumként bekerültek a felnőtt EB II-III. helyezettjei is az olimpiai 
súlyokban. Ezáltal új listát kellett beadni január 22.-ig. A javaslatunk szerint az összes 
lehetőséget kihasználva egy kibővített listát adtunk le, amelyet előzetes egyeztetésen 26 
edzővel összesen nettó 10.500.000,- forint értékben. A kérdéses esetekben egyedi 
kérelmeket nyújtottunk be a szabályzat szerint. Várható volt, hogy mivel a keretösszeg 47 
%-kal lépte túl a tavalyi összeget, a javaslatainkon lefelé fog módosítani az EMMI, mint azt 
tette minden évben. 
 
A korrigált benyújtott javaslatunkat a minisztérium értékelte és a mellékletben csatolt 
döntést hozta.  
2018-ban 21 fő edző havi nettó 8.100.000,- forint keretösszeggel került be a programba. 
 
Pozitívumként elmondható, hogy a tavalyi évhez képest 3 fővel több edzőt tudtunk a 
programba emelni, a keretösszeg pedig 12,5 %-kal nőtt úgy, hogy az összes sportágra 
adott keretösszeg nem változott a tavalyi évhez viszonyítva. 
 
Összegzésképpen elmondható, hogy a keretösszeg és az edzői létszám növelése pozitív 
eredményként értékelhető, az összegeket és a végső szűkített névsort pedig az EMMI és a 
MOB/MET szakmai csapata hozta meg, arra nem volt behatása a szövetségnek. 
 
2018. évre a programba került edzők névsora: 
Bacsa Ferenc, Bánkuti Zsolt, Gulyás István, Hajdú Imre, Juszup Nunajav, Kapuvári Gábor, 
Kliment László Lévai Zoltán, Martin Gábor, Michail Kharatsoura, Módos Csaba, Nagy Lajos, 
Pap Ferenc, Repka Attila, Ritter Árpád, Ritter Diletta, Sike András, Struhács György, 
Takács Ferenc, Tóth István és Wöller Ákos. 
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