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Előterjesztés 

a Magyar Birkózó Szövetség 
elnöksége részére 

 
 
 
 
 

2 milliárd forint támogatás átadásának jóváhagyása 
a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére, 

a  Magyar Birkózó Akadémia létrehozása érdekében. 
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Bevezetés 
 
1. A Magyar Birkózó Akadémia létrehozásának történetisége, fontossága, hangsúlyos szerepe a 
magyar birkózó sport fejlesztésében 
 
A Magyar Birkózó Szövetség (továbbiakban: MBSZ) elsődleges célja, hogy mind a sportolói 
versenyképességben, mind a szükséges létesítmények, eszközök, emberi erőforrások és nemzetközi 
kapcsolatrendszer biztosításában kiváló színvonalat képviseljen, amely megfelelő alapokat nyújthat 
sportágunknak ahhoz, hogy a következő évtizedekben is a birkózás nemzetközi élvonalában maradjon, 
és tovább gazdagítsa a magyar sport dicsőségtábláját. 
 
Az MBSZ stratégiai koncepciójában – amelyet a 2016-os olimpia után adott le az EMMI sportért felelős 
államtitkárságára – már felvázolta az utánpótlás-nevelés kitörési pontjait, amelynek súlyponti eleme 
egy központi birkózó-akadémia létrehozása volt. 
 
Magyarország Kormánya a 1801/2016. (XII.20.) Korm. határozatban támogatta és megerősítette az 
MBSZ által létrehozandó Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (továbbiakban. KIMBA) 
megvalósítását csepeli telephellyel. A Kormány az akadémia létrehozása mellett történő elköteleződés 
keretében egyrészt garanciát vállalt a Birkózó Akadémia megépítésére, másrészt biztosítja a szükséges 
forrásokat költségvetési támogatás keretében.  
 
A Birkózó Akadémia célja, hogy a kiemelkedő tehetségű 14-23 éves versenyzők számára olyan 
nemzetközi szintű környezetet, szakmai munkát és tanulási lehetőséget biztosítson, ahol „gondolkodó, 
eredményes bajnokok” születhetnek. 
 
A Birkózó Akadémia missziója ennek alapján a „gondolkodó birkózók” nevelése. A szakmai munkán túl 
kiemelt figyelmet kap a sportolók oktatása és nevelése. Ennek tükrében együttműködéseket alakítunk 
ki gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal, továbbá lehetőséget teremtünk a sportolóknak a felsőfokú 
végzettség megszerzésére (Testnevelési Egyetem – edzőképzés, illetve egyéb felsőfokú szakképzés).  
 
A Birkózó Akadémia kollégiumi elhelyezést biztosít sportolói számára, ahol a megfelelő, egészséges 
táplálkozásra is lehetőség nyílik. 
 
2. Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány létrehozása 
 
A fenti célok megvalósítása érdekében a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány megalapítása a 
legcélszerűbb és leghatékonyabb megoldás. Németh Szilárd elnök úr által létrehozott Alapítvány "jó 
gazdaként" működő szervezet, amely garanciát nyújt rövid, közép és hosszú távú célok elérésére. 
 
Az alapítvány rövid bemutatása: 

 

Szervezet 

nyilvántartási 

száma 

01-01-0012424 

Megnevezés Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány 

Rövidített név Rövidített név nincs bejegyezve 

Székhely ország Magyarország 

Szervezet 

székhelye 
1213 Budapest, Sügér utca 9. 

Szervezet típusa Alapítvány 

Alapitvány típusa Alapítvány 

Állapot Nyilvántartásba vett 
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Eljáró bíróság 

neve 
Eljáró bíróság nincs bejegyezve 

Ügyszám 0100/Pk.60134/2017 

Bírósági határozat 

száma 
4 

Jogerőre 

emelkedésének 

időpontja 

2017.04.06 

Bejegyzés típus Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat 

Bejegyzés dátuma 2017.04.10 

Régi 

nyilvántartási 

szám formátum 

12424/2017 

Létesítő okirat 

kelte 
2017.02.15 

Alapítvány jellege Nyílt alapítvány 

Cél szerinti 

besorolása 
sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet) 

Cél szerinti leírás 

A magyar birkózó sport és annak utánpótlás nevelése fejlesztését támogatja. Ennek érdekében 

az alapítvány célja különösen: A magyar birkózás utánpótlás-nevelésnek támogatása. A 

Magyar Birkózó Akadémia létrehozása, fenntartása, működtetése. A Budapest XXI. kerület 

Csepel birkózás utánpótlás- nevelésnek támogatása, A 7 és 23 év közötti korosztályokba 

tartozó tehetséges birkózók felkészítésének segítése, szakmai fejlődésük előmozdítása, 

mindezek érdekében ösztöndíj folyósítása. Edzőtáborok szervezése, a gyermek-és fiatalkorú 

birkózók táborozásának támogatása. Sporttagozatos oktatási, nevelési intézmények létrehozása, 

támogatása. Sportlétesítmények fenntartása, korszerűsítése. Sportfelszerelések vásárlásának, 

javításának finanszírozása. A más településeken tartott edzésekre, mérkőzésekre való utazás 

szervezése, illetve támogatása. Szurkolói, sportolói baráti örök szervezése, 

működtetése,támogatása. Az egészséges életmód népszerűsítése. 

  

  

  

 
A szervezet képviselői 

Neve Gál Balázs 

Képviseleti jog terjedelme Általános 

Képviseleti joggyakorlás módja Önálló 

 

 
Alapítvány ügyvezető szervek lista 

Ügyvezető szerv neve Kurátor 

Tagok:  

Tag neve Gál Balázs 

Megbízás időtartama  

 

Adószámadatok 

Adószám 18879467-2-43 
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3. A Magyar Birkózó Akadémia fejlesztési programjának a bemutatása 
 
A teljes program mintegy nettó 4,4 milliárd forint. Ennek első üteme a sportcsarnok megépítése és a 
szállás funkció előkészítése ez 2 milliárd forint, az átadott pénz erre a feladatra fordítódik. Ezután 
következik a szállás funkció-szakkolégium, sportrehabilitációs központ megvalósítása.  
 
KOZMA ISTVÁN MAGYAR BIRKÓZÓ AKADÉMIA KÖZPONTI SPORTCSARNOK - MULTIFUNKCIÓS 
CSARNOK, CSEPELI BIRKÓZÓ CLUB BIRKÓZÓ CSARNOKA PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓJA 
(Jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció alapján elkészített komplett kivitelezési 
tervdokumentáció) 
 

   

A tervezett fejlesztés leírása 

A végleges kiépítésre megtervezett, jogerős építési engedéllyel és komplett, közbeszerzésre 

előkészített kiviteli tervdokumentációval rendelkező, ütemezetten építhető és használatba vehető 

létesítmény egy vagy 2 ütemre bontva is megépíthető a rendelkezésekre álló források tükrében.  

 

I. ütem:  Az un. „birkózó világ” a földszinten végleges kiépítéssel, az épület egésze „dobozkész” 

állapotban készül el. Itt kerülne elhelyezésre a Csepeli Birkózó Club edzőterem. A birkózó használatnak 

megfelelő komplett infrastruktúra önállóan is használatba vehető. Megépül a földszinti edzőcsarnok a 

hozzátartozó kiszolgáló funkciókkal: birkózó terem 3 db nemzetközi versenyméretű szőnyeggel, 100 

fős nézőtérrel, meditációs térrel; kondicionáló terem szertárral; öltözők (4*20 fős női öltöző, 5*20-25 

fős férfi öltöző, méretezett vizes blokkok; szauna - masszázs blokk; edzői öltöző/irodablokk; orvosi 

helyiség; szülők/látogatók vizes blokkja; a tetőn lévő gépészeti helyiség; 320 főre 

(versenyző/néző/közreműködő) méretezett parkolási lehetőséggel. 

Az egyéb épületrészek, így az emeleti sportcsarnok-tér, a lelátó, a galériaszint szerkezetkészen, 

homlokzatkészen, a II. ütemben történő kiépítés munkafolyamatait lehetővé tevő csatlakozások, 

ideiglenes lezárások megoldásával épülnek meg. 

 

II. ütem: végleges kiépítésben a megtervezett birkózó akadémia, multifunkciós sport és 

rendezvénycsarnok multifunkciós közösségi használatra alkalmas tartalommal bír: Földszintjén a 

komplex háttérrel bíró „birkózó világon” túl további – a sportcsarnokot kiszolgáló öltözők kerülnek 

kompletten kiépítésre. Emeletén országos kézilabda versenyre, nemzetközi birkózó versenyre (3 

szőnyeg), nemzeti és nemzetközi birkózó akadémiai felkészülésre (6 szőnyeg) alkalmas multifunkciós 

sportcsarnok 500 férőhelyes lelátóval, közönség kiszolgáló létesítményekkel, infrastruktúrával.  

A csarnoktér egyben alkalmas 1.000 fős rendezvény (konferenciák, birkózó akadémiai rendezvények, 

szalagavató, koncert, előadások, stb.) lebonyolítására.  



5 

 

Galériaszinten – a csarnoktér küzdőterére néző, szeparált lelátó-résszel is rendelkező, akadémiai 

iroda, szekcionálható oktató és konferencia terem - rendezvénytér, – klubterem, Soroksári-Dunaágra 

néző terasz alakul ki, vendéglátó funkciókkal is kiegészülve. A tervek szerint a sportcsarnok ad 

otthont az országos birkózó akadémiának.

A projekt főbb műszaki, beépítési adatai 

A Magyar Birkózó Akadémia sport és rendezvénycsarnok létesítmény 

beépített alapterülete 2.125 m2 

Földszint („birkózó világ”) összes nettó alapterület 1.653 m2 

Emelet (birkózócsarnok, sport és rendezvénycsarnok, lelátó)  

összes nettó alapterület 1.749 m2 

Galériaszint (akadémia iroda, szekcionálható oktató, konferencia, 

rendezvénytér, szeparált lelátó páholy, terasz a Dunára) 554 m2 

Gépészeti szint (tetőszint) összes nettó alapterület 55 m2 
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Létesítmény összes nettó alapterület 4.011 m2 

 

A projekt által érintett (Hrsz.: 206125/2 –„C” alrészlet) területe 19.351 m2 

A birkózócsarnok/birkózó akadémia projekt által érintett 

telekrész területe 0.300 m2 

Kert, tereprendezés, parkosítás a projekt részeként 1.200 m2 

 

Busz parkoló 5 db 

Személygépkocsi parkoló, 200 db 

ebből mozgáskorlátozott parkoló állás 4 db 

Kerékpár tároló 132 db 

Aszfaltburkolatú utak, kapubehajtók területe  2.082 m2 

Térkő burkolatos parkolók területe 2.657 m2 

 
Költségek 
Az építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációban megtervezett, a teljes kiépítést (birkózó 
akadémia, 1000 fős multifunkciós sport és rendezvénycsarnok létesítmény, komplett infrastruktúra, 
közműfejlesztések) tartalmazó program nettó költség előirányzata 2.000 M Ft.  
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KOZMA ISTVÁN NEMZETI BIRKÓZÓ AKADÉMIA KOLLÉGIUM ÉS VENDÉGHÁZ TERVEZÉSI PROGRAM 
BEMUTATÁSA 
 
Az akadémia több korosztályban kollégiumi elhelyezést biztosítana sportolói számára, ahol a 
megfelelő, egészséges táplálkozásra is lehetőség nyílna. 
Az akadémia sikeres működtetése segítségével a sportág elismertsége és presztízse, a jövő birkózó 
sportolók számára értelmezhető vonzereje növekedhet. A tehetséges sportolók számára hosszabb 
távon biztos életutat nyújthat az akadémia adta lehetőség.  
A Magyar Birkózó Szövetség az akadémia létrehozását Csepelen tervezi, a jelenleg megtervezett és 
engedélyeztetett birkózócsarnokhoz kapcsolódóan sportkollégium, vendégház, kiszolgáló étterem és 
további infrastruktúra megvalósításával. 
 
A bentlakásos, zárt akadémiai rendszerben a szülők számára igazolható, hogy a tehetség kiváló szakmai 
kezekbe kerül, nem „kallódik el”, mert a birkózó pályafutás mellett a gyermek nevelése, tanulása és 
mentális fejlesztése egyaránt kiemelt figyelmet kap majd. 
 
 

1213 Budapest XXI., Hollandi út 8. Hrsz.: 206125/2 Beépítési alternatívák 
 
 
A sportkollégiumi életnek 2 szintje lenne. Az első szint a 14-18 éves sportolók számára nyújtana magas 
ellátási szintű kollégiumot, iskolát és edzési, versenyzési lehetőséget. A sportág vidéki fellegváraiból a 
tehetséges 14 éves gyermekek a középiskolai tanulmányikat már az Akadémiával szerződéses 
viszonyban álló iskolákban kezdenék, majd ellenőrzött kereteken belül biztosítanánk az iskola utáni 
tanulás, egyéb képességfejlesztés (nyelv, életvitel, számítógépes ismeretek stb.) és pihenés feltételeit 
a zárt Akadémiai létesítményein belül. A heti 8-10 edzés igazodna a tanulási időhöz, melyen magasan 
képzett és a sportiskolai rendszerben már tapasztalatot szerzett edzők gondoskodnának a gyermekek 
megfelelő terheléséről. A sportolók számára az Akadémia biztosítaná az emelt szintű kollégiumi és 
étkezési lehetőségeket, egységes sportfelszerelést, utazási támogatást, hazai és nemzetközi 
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edzőtáborokat és versenyeztetést, a legkiválóbb tanulmányi és sporteredményeket elérők számára 
pedig a megtakarítási jellegű ösztöndíjrendszert. 
 
A második szintet a 18-23 éves korosztály képviselné, akik már a bekapcsolódnának a junior-felnőtt 
válogatott központi felkészülésébe. Számukra az Akadémia a lakhatást és az étkezést biztosítaná, 
továbbá ösztöndíjjal támogatnánk a felsőoktatásban továbbtanuló és kiemelkedően tehetséges 
versenyzőket. Ez prioritásként kezelendő, hisz világos életút pálya hiányában ebben a korban a 
legmagasabb a sportágat abbahagyók aránya. Az Akadémia együttműködési szerződést köt több 
felsőoktatási intézménnyel (TF, Nemzetvédelmi egyetem, Nemzeti közszolgálati egyetem, PTE stb.) 
biztosítva a sportolók számára az érettségi utáni továbbtanulási lehetőségeket, szem előtt tartva a 
„gondolkodó birkózók” nevelését és a sportág berkein belül tartását. 
 
Alap rendeltetés: 
 
Bentlakásos kollégium jellemzően 14-15 éves sportoló diák korosztály számára 60 fő részére, 3 ágyas, 
saját fürdőszobás egységekben 
Bentlakásos kollégium jellemzően 16-18 éves sportoló diák korosztály számára 40 fő részére, 2 ágyas, 
saját fürdőszobás egységekben 
Bentlakásos kollégium, vendég apartman blokk/felnőtt 19-24 éves sportoló 
diák/nevelőtanár/edző/életpálya kezdő birkózó számára, 30 fő részére, 2 ágyas, saját fürdőszobás, 
minikonyhás egységekben 
A tervezett lakófunkció az életkori sajátosságoknak, a használati igényeknek, a küzdősportoló 
életmódnak megfelelően, nemenkénti bontásban megoldott 
Közösségi és kiszolgáló terek a sportkollégium funkcióhoz, közös oktató, számítástechnika és 
klubhelyiségek, előcsarnok, recepció, beléptető rendszer 
Étterem, közösségi és melegítő konyha  (esetleg 100 adagos főzőkonyha) 
Erőnlét fejlesztő terem, öltözők, szauna 
Erdei tornapálya és kiszolgáló terei 
 
Multifunkció, kiegészítő funkciók: 
 
Oktatási időszakon kívül sportszálló, Birkózó Akadémia továbbképzési központ szálláshely 
Birkózó Akadémia vendégház, külföldi edzők, versenyzők tartósabb itt tartózkodásának bázisa 
Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) edzői bázisa 
 
 
4. A 2 milliárd forintos támogatás átadása a végső kedvezményezettnek, a Magyar Birkózó 
Akadémia Alapítványnak.  
 
dr. Seszták Miklós, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot irányító és képviselő miniszter a Csepeli 
Birkózó Clubot jelölte meg végső kedvezményezettként a 2 milliárd forintos támogatás esetében 2016. 
december 28-án kelt levelében. A Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány megalapításával azonban az a 
célszerű, ha a végső kedvezményezett az Alapítvány lesz, mint kifejezetten az Akadémia létrehozására 
és működtetésére alapított, nonprofit nyílt alapítvány. A határozati javaslatban az előterjesztők így arra 
tesznek javaslatot, hogy ez a támogatás átadás az Alapítvány részére történjen meg. Ugyanakkor 
fontos azt is hangsúlyozni, hogy a Csepeli Birkózó Club edzőcsarnoka is a Magyar Birkózó Akadémia 
létesítményeiben kap majd helyet. Ezzel a Csepeli Birkózó Club is egyetért. 
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5. Határozati javaslat(ok) 
 
A Magyar Birkózó Szövetség a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím. 39. alcím. 41. 
jogcímcsoport, "Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat (ÁHT:358506) feladat: Csepeli Birkózó Akadémia létesítésére) alapján kapott 2 milliárd 
forint támogatást átadja a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány részére, a Magyar Birkózó Akadémia 
létrehozása érdekében. A támogatási szerződés és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentum 
aláírására felhatalmazza az Magyar Birkózó Szövetség főtitkárát. 
 

A határozatot az elnökség 

22 igen,  0 nem  0 tartózkodó szavazat mellett 13/2017. számon elfogadta.  


