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Előterjesztés 

a Magyar Birkózó Szövetség 
elnöksége részére 

 
 
 
 
 

1 096 512 000 Ft, azaz egymilliárd-kilencvenhatmillió-ötszáztizenkettőezer 
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. Beszámoló a Magyar Birkózó Akadémia létrehozása érdekében tett lépésekről 
 
A 13/2017(IV.28.) számú Magyar Birkózó Szövetség elnökségi határozatban a következő javaslat 
került elfogadásra: 
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 határozat elfogadását követően aláírásra került a 2 milliárd forintos támogatás továbbadásáról 
szóló támogatási szerződés a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvánnyal.  
 
A Magyar Birkózó Akadémia Alapítványnak a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia 
létrehozása érdekében kifejtet tevékenységének bemutatása: 
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A magyar birkózó társadalom által egységesen támogatott és várt, óriási sportszakmai 
jelentőséggel bíró Kozma István Magyar Birkózó Akadémia megvalósítása az előzetes terveknek 
megfelelően jó ütemben halad. 
A Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány Ráépítési szerződést kötött 2017. július 11-én Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával, amellyel biztosította az Akadémia helyszínét Csepelen, a 
Hollandi út 8. szám alatt. 
 
Az Akadémia sportcsarnokának megépítésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése, 
kiírása után a közbeszerzés eredményhirdetése is megtörtént. A Magyar Birkózó Akadémia 
Alapítvány a sportcsarnok megépítésére kivitelezési szerződést kötött 2018. március 12-én a 
Jánosik és Társai Kft.-vel. 
 
A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia célja, hogy a multifunkciós sportcsarnok és a 
kapcsolódó szakkollégium bázisán a sportág hazai és nemzetközi szinten is elismert képzési, 
továbbképzési központjává váljon. A csarnok a birkózás mellett más sportágak kiszolgálására is 
alkalmas lesz, így pl. tollaslabda, asztalitenisz, súlyemelés, tornasport, ökölvívás, kosárlabda, 
cselgáncs, vívás, tenisz, kézilabda, teremlabdarúgás versenyek lebonyolításához biztosít 
helyszínt. A csarnok nem kizárólag sport célú igényeket elégít ki, hanem egyéb – akár 1000 fős – 
rendezvényeket is képes lesz befogadni, így a csepeli lakosság nagy örömére konferenciák, 
komoly- és könnyűzenei hangversenyek helyszíne is lehet. A beruházás 2. ütemében a Kozma 
István Birkózó Akadémia szerves részeként, annak szomszédságában 130 fős Birkózó 
Szakkollégium, Képzési Központ, Sport Rehabilitációs Központ és Vendégház épül majd fel 
Csepelen. Az Akadémia Szakkollégiuma 14–23 éves kor között, több korosztályban bentlakásos 
kollégiumi elhelyezést fog biztosítani sportolói számára, ahol a fiatalok felkarolása és 
tehetséggondozása mellett nevelésük, tanulásuk, mentális fejlesztésük és megfelelő, egészséges 
táplálkozásuk is kiemelt figyelmet kap majd.  
 
2018. március 13-án a Kozma István Birkózó Akadémia alapkőletételén méltó körülmények és 
ünnepélyes keretek között mintegy 200 fő vett részt. Az eseményen a magyar birkózó legendák is 
részt vettek. A rendezvény hatalmas sajtónyilvánosságot kapott több mint 50 hírportál, napilap 
és hetilap adott hírt az eseményről. 
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter is megtisztelte a részvételével az eseményt, 
beszédében aláhúzta: „Meggyőződésünk, hogy az a 4,5 Mrd Ft mellyel Magyarország Kormánya az 
Akadémia beruházását támogatja, kulcsfontosságú segítség ahhoz, hogy a magyar birkózó 
társadalom régi álma a sportághoz méltó színvonalon megvalósulhasson.” 
Az eseményről jó összefoglalót ad az előterjesztéshez csatolt kisfilm. 
 
Az építkezési munkák megkezdődtek, munkaterület átadása 2018. március 20-án megtörtént, 
jelenleg az alapozási munkák folynak.  
A megvalósulás véghatárideje: 2019. szeptember 25. 
 
Az Magyar Birkózó Szövetség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2018. március 29-én 
kötött támogatási szerződés a Birkózócsarnok II. ütem és Kollégium I. ütem elnevezésű beruházás 
megvalósítására nyújt vissza nem térítendő költségvetési támogatást. Az eddigi 2 000 000 000 
forint a 2016. évi forrás terhére biztosított támogatást kiegészítette további 1 096 512 000 forint 
a 2017. évi módosított előirányzat terhére biztosított támogatással. A szerződés alapján a 
feladatok szakmai megvalósításának végső határideje: 2019. március 31., ez a technikai okokból 
nagyon rövid határidő azonban a Támogatott kérésére meghosszabbítható. Ebben a szerződésben 
a Támogató engedélyezte, hogy a Magyar Birkózó Szövetség a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia megvalósítása érdekében a Támogatást támogatási szerződés útján továbbadhatja a 
Végső Kedvezményezett, nevezetesen a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány (székhelye: 1213 
Budapest, Hollandi út. 8., adószáma: 18879467-2-43) részére. A szerződés előírja, hogy az Magyar 
Birkózó Szövetség köteles a továbbadásról szóló támogatási szerződést – a már megkötött 
támogatási szerződés módosításával, vagy annak hatályon kívül helyezését követően új 
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támogatási szerződés megkötésével – a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon 
belül, - azaz legkésőbb 2018. április 28-ig - megkötni, és a megkötés tényéről a megkötött 
szerződés egyidejű megküldésével a Támogatót tájékoztatni. 
 
 
3. Az 1 096 512 000 Ft, azaz egymilliárd-kilencvenhatmillió-ötszáztizenkettőezer forint 
támogatás átadása a végső kedvezményezettnek, a Magyar Birkózó Akadémia 
Alapítványnak.  
 
A fent bemutatott tényeknek megfelelően javasoljuk az alábbi határozati javaslatok elfogadását a 
tisztelt Elnökségnek. Ebben felhatalmazzuk az Magyar Birkózó Szövetség főtitkárát, hogy kösse 
meg a támogatás továbbadásáról szóló szerződést a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvánnyal és 
egyben kezdeményezze a 2018-as költségvetés által biztosított 1 milliárd forint támogatás 
lehívását a Birkózó Akadémia befejezéséhez a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál, továbbá a 
projekt befejezési határidőjének (az aláírt támogatási szerződésben technikai okok miatt nagyon 
rövid 2019. március 31-ei határidő szerepel, amit célszerű a sportcsarnok és a kollégium 
tényleges, reális befejezési határidejére módosítani) a módosítását az Akadémia biztonságos 
befejezésének az érdekében. 
 
 
 
4. Határozati javaslat(ok) 
 

1. A Magyar Birkózó Szövetség a korábban már átadott 2 milliárd forinton felül a Magyar 
Birkózó Szövetség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2018. március 29-én kötött 
támogatási szerződés értelmében az újabb 1 096 512 000 forintos támogatást átadja a 
Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány, mint Végső Kedvezményezett részére, a Kozma 
István Magyar Birkózó Akadémia létrehozása érdekében. A Magyar Birkózó Szövetség a 
Magyar Birkózó Akadémia Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés és az ezzel 
kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására felhatalmazza a Magyar Birkózó 
Szövetség főtitkárát. 

 

A határozatot az elnökség 

…. igen,       nem  …. tartózkodó szavazat mellett xxx/2018. számon elfogadta.  

 

2. A Magyar Birkózó Szövetség felkéri a Magyar Birkózó Szövetség főtitkárát, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumnál kezdeményezze a 2018. évi költségvetésben a Magyar Birkózó 
Akadémia létrehozására biztosított egy milliárd forint lehívását, továbbá az Akadémia 
létrehozására a támogatási szerződés szerint rendelkezésre álló határidők 
meghosszabbítását. Ennek érdekében járjon el a 2018. március 29-én kötött támogatási 
szerződés módosítása ügyében. A Magyar Birkózó Szövetség a módosítandó támogatási 
szerződés és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentum aláírására felhatalmazza a 
Magyar Birkózó Szövetség főtitkárát.  

A határozatot az elnökség 

…. igen,       nem  …. tartózkodó szavazat mellett xxx/2018. számon elfogadta.  


