
FEJLESZTÉSI PROGRAM

Tervezési és Sportszakmai Program bemutatása

Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémia 
Multifunkciós 
Sportcsarnok, Kollégium 
és Hírességek Csarnoka

Készítette: Magyar Birkózó Szövetség
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HAZUGSÁG: Számtalan orgánum lehozta, hogy feltörték az alapítvány 
honlapját. A klub oldalán az alábbi szöveg volt olvasható: 

 „VÉGE VAN SZISZI, MINDENT TUDUNK RÓLAD!” 
A hírt átvette több sajtóorgánum is, pl.: nepszava.hu, hvg.hu,, 
magyarnarancs.hu, hirtv.hu, atv.hu  

IGAZSÁG: Nem a mi alapítványunk oldalát törték fel.  Annak a Csepel SC 
Alapítványnak a honlapját hekkelték meg, amihez nincs köze a Magyar 
Birkózó Akadémia Alapítványnak. 
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LEGNAGYOBB HAZUGSÁGOK A KOZMA ISTVÁN MAGYAR 
BIRKÓZÓ AKADÉMIA LÉTREHOZÁSA KAPCSÁN

I.



HAZUGSÁG: „A csepeli önkormányzat mindeközben, múlt 
csütörtökön, Fideszes többsége csütörtöki döntésével ezt 
megfejelte közel 40 millió forint értékű ráépítési joggal egy 
csepeli Kis-Duna parti ingatlanra.” – Kunhalmi Ágnes   (Forrás: 
https://www.youtube.com/watch?v=wnArgnCElVs) 

IGAZSÁG: Ez a 40 millió Ft valójában 35 millió Ft +ÁFA. És ezt 
nem a csepeli önkormányzat fizeti az „Alapítványnak”, 
hanem az „Alapítvány” fizeti a csepeli önkormányzatnak 
földhasználati díjként. 
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LEGNAGYOBB HAZUGSÁGOK A KOZMA ISTVÁN MAGYAR 
BIRKÓZÓ AKADÉMIA LÉTREHOZÁSA KAPCSÁN

II.

Kunhalmi Ágnes, 
szocialista képviselő



HAZUGSÁG:  - Takács Krisztián, MSZP-s csepeli képviselő 
  „…kamerának is mutatom, hogy az ingatlan piaci értéke 
itt van, legyen szíves fókuszáljon rá, ingatlan piaci forgalmi 
értéke 134 millió 300. Tehát oda is mutatom, nettó, tehát 
bruttó 170 millió. Önök odaadják ezt 33 millió forintért.” – 
Takács Krisztián (Képviselő-testületi ülés, 2017.05. 24.) 

IGAZSÁG: A terület nem került eladásra. Nem az ingatlant 
adja át az önkormányzat, hanem csak a ráépítési jogot.  
A ráépítési jogért pedig nem 33 millió forintot fizet az 
„Alapítvány”, hanem 35 millió forint + áfát. 
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LEGNAGYOBB HAZUGSÁGOK A KOZMA ISTVÁN MAGYAR 
BIRKÓZÓ AKADÉMIA LÉTREHOZÁSA KAPCSÁN

III.

Takács Krisztián 
csepeli szocialista képviselő 



ELŐZMÉNYEK 
! A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) célul tűzte ki, hogy központi 

Birkózó Akadémiát hoz létre Kozma Istvánról elnevezve.  
! Magyarország Kormánya a 1801/2016. (XII.20.) Korm. határozatban 

támogatta és megerősítette az MBSZ által létrehozandó Kozma István 
Magyar Birkózó Akadémia és Multifunkciós Csarnok megvalósítását.  

! A Magyar Birkózó Szövetség a multifunkciós sportcsarnokot és az 
akadémiát Csepelen kívánja megvalósítani. 

! A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Multifunkciós 
Sportcsarnok mellett, illetve az akadémia szerves részeként birkózó 
szakkollégium, képzési központ, sportrehabilitációs központ és 
vendégház is létesül majd Csepelen. Továbbá megépül a  
Hírességek Csarnoka is.

KOZMA ISTVÁN MAGYAR BIRKÓZÓ AKADÉMIA, MULTIFUNKCIÓS 
SPORTCSARNOK, KOLLÉGIUM ÉS HÍRESSÉGEK CSARNOKA
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A múlt eredményeinek, a magyar birkózó sport kiválóságainak megbecsülése 
mellett kell ideális feltételeket teremteni a jelen és a jövő  birkózóinak és 
edzőinek. 

! MÉLTÓSÁG  a birkózó sport hagyományaihoz és kiválóságaihoz.  
Az Akadémiának egy olyan sportág eredményeihez kell méltónak lennie, amely  

- a hazai olimpiai örökranglistán a 4. helyen áll 19 aranyéremmel, 
- a világbajnokságok eredményeit tekintve a 10. helyén áll 29 első hellyel,  
- az Európa-bajnokságok eredményeit tekintve a 6. helyen áll 62 (köztük 2 nő) 

arannyal.  

!  MINŐSÉG: világszínvonalú környezet a sportolók és edzőik számára 
Az Akadémia a kiemelkedő tehetségű versenyzők számára nemzetközi szintű 
edzési, oktatási, lakó környezetet kíván biztosítani, ahol a magas szintű szakmai 
képzés eredményeképpen „gondolkodó, eredményes bajnokok” születhetnek.

A PROGRAM SZELLEMISÉGE: MÉLTÓSÁG ÉS MINŐSÉG

6



KÖRNYEZET:  
! Zöldövezet 
! Kis-Duna part 
! Közvetlen dunai 

panoráma 
! Kiserdő a 

szomszédságban 
! Friss levegő

A Kis-Duna látványa a sportcsarnok irányából 

A HELYSZÍN ÉS KÖRNYEZETE

Helyszín

HELYSZÍN:  
! Cím:   1213 Budapest,Hollandi út 8.  
! Hrsz.: 206125/2
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SPORTCSARNOK OLDALNÉZETBŐL

FÖLDSZINT – „ Csepeli Birkózó Világ” (3 
szőnyeges edzőcsarnok, öltözők, 
szauna, pihenőhelységek(1.653 m2) 

 Itt kap helyet a Csepeli Birkózó Club is.  

EMELET - Multifunkciós sportcsarnok 
lelátóval     (1749 m2)  

GALÉRIASZINT - Akadémia iroda;  
Oktató-, konferencia- és rendezvénytér;  
Klubterem, Dunára néző terasz 
vendéglátó funkcióval, (554m2)  

GÉPÉSZETI SZINT - Gépészet(55 m2) 
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SPORTCSARNOK BEJÁRAT A HOLLANDI ÚT FELŐL 
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SPORTCSARNOK A KOLONICS SÉTÁNY FELŐL
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BEÉPÍTÉSI TERÜLET: 
! A projekt által érintett telekrész 

területe: 10.300 m2.  
! Beépített alapterület: 2.125 m2 

! Összes nettó alapterület: 4.011 
m2.  

PARKOLÓ: 
! 200 férőhelyes személygépkocsi 

parkoló, 4 mozgáskorlátozott 
parkoló állással 

! Busz parkoló – 5 db férőhellyel 
! Kerékpártároló – 132 db  

SPORTCSARNOK – HELYSZÍNRAJZ

TERVEZETT ÉPÜLET

H
ollandi út

Kolonics   G
yörgy parti sétány

Erdős terület
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ÚT, TEREP- ÉS KERTRENDEZÉS: 
! Térkő burkolatos parkolók (200 

szgk, 5 busz) területe: 2.657 m2 

! Aszfaltburkolatú utak, 
kapubehajtók területe: 2.082 
m2 

! Kert, tereprendezés, parkosítás 
a projekt részeként 1.200 m2-
en. 

! Hollandi út felöli utcafront 
rendezése 

! Csatlakozás a szomszédos 
erdőterülethez, valamint a 
Kolonics György vízparti 
sétányhoz. 

SPORTCSARNOK – KERTTERV

H
ollandi út

Kolonics   G
yörgy parti sétány

TERVEZETT ÉPÜLET

Erdős terület
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SPORTCSARNOK - FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

FÖLDSZINT: „CSEPELI BIRKÓZÓ VILÁG” (1653 M2)  
! 1. Birkózó csarnok és 100 fős nézőtérrel  
! 2. meditációs tér, imaszoba 
! 3. kondicionáló terem szertárral  
! 4. öltözők 
! 5. méretezett vizes blokk 
! 6. orvosi helyiség 
! 7. szauna - masszázs blokk 
! 8. edzői öltöző 
! 9. irodablokk  
! 10. klubterem 

1

7

3

2

4, 5 8

10
6

9
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SPORTCSARNOK – EMELETI CSARNOKTÉR ALAPRAJZ  
3 VERSENYSZŐNYEG, 6 EDZŐSZŐNYEG

EMELET (1749 M2): 
! Nemzetközi birkózó versenyre (3 

szőnyeg), nemzetközi birkózó 
akadémiai felkészülésre (6 szőnyeg) 
alkalmas multifunkciós sportcsarnok. 

! 500 férőhelyes lelátó közönséget 
kiszolgáló infrastruktúrával.  

Más küzdő és egyéb sportok (pl. 
kézi laba) kiszolgálása, 1000 fős 
rendezvények, alternatív helyszíne.  
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SPORTCSARNOK – GALÉRIASZINT

GALÉRIASZINT (554M2) :  
! 1. Lelátó, páholy 
! 2. Előadóterem: oktató, 

konferencia, rendezvénytér 
! 3. Klubterem 
! 4. Tárgyaló 
! 5. Ruhatár 
! 6. Dunára néző terasz és 

vendéglátó funkciók 

Sportcsarnok légtere

54

3 6
2

1
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SPORTCSARNOK – JELLEMZŐ KERESZTMETSZET

lelátó

versenycsarnok légtere

galéria

előcsarnok

Vizes blokk és öltözők
edzőcsarnok

iroda

„Csepeli Birkózó 
Világ”

Gépészeti szint
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S P O R T C S A R N O K – FŐB B MŰ S Z A K I A D ATO K 
ÖSSZEFOGLALVA

Terület / m2
A projekt által érintett (Hrsz.: 206125/2 –„C” alrészlet) területe 19.351 m2
A projekt által érintett telekrész területe 10.300 m2

A létesítmény beépített alapterülete 2.125 m2

A létesítmény összes nettó alapterület 4.011 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
Kert, tereprendezés, parkosítás a projekt részeként 1.200 m2
Aszfaltburkolatú utak, kapubehajtók területe 2.082 m2
Térkő burkolatos parkolók területe 2.657 m2
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S P O R T C S A R N O K – FŐB B MŰ S Z A K I A D ATO K 
ÖSSZEFOGLALVA

PARKOLÓK ÉS KERÉKPÁRTÁROLÓK szám /db

Busz parkoló 5 db

Személygépkocsi parkoló 200 db

Ebből mozgáskorlátozott parkoló állás 4 db

Kerékpár tároló 132 db
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BIRKÓZÓ SZAKKOLLÉGIUM, KÉPZÉSI KÖZPONT, SPORT 
REHABILITÁCIÓS KÖZPONT, VENDÉGHÁZ 
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BIRKÓZÓ SZAKKOLLÉGIUM, KÉPZÉSI KÖZPONT, SPORT 
REHABILITÁCIÓS KÖZPONT, VENDÉGHÁZ 

A SPORTKOLLÉGIUMI ÉLETNEK 2 SZINTJE LENNE:  
! Az 1. szint a 14-18 éves sportolók számára nyújtana magas szintű ellátást.  
! A 2. szint a 18-23 éves korosztályt képviselné, akik már a 

bekapcsolódnának a junior-felnőtt válogatott központi felkészülésébe.

A TERVEZETT ÉPÜLET  
Terület / m2 

vagy  
Térfogat / 

lm3

Kozma István Sportkollégium és Vendégház összes nettó alapterület 3467 m2
Becsült összes bruttó szintterület (jellemzően 2,50-3,00 m belmagassággal 4228 m2
Létesítmény becsült beépített térfogat 12 684 lm3
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BIRKÓZÓ SZAKKOLLÉGIUM – ALAPRENDELTETÉS ÉS FŐBB 
MŰSZAKI TARTALOM

Épület: Helyiségek/helyiségcsoportok megnevezése
becsült 
terület / 

m2
Sportkollégiumi férőhely, szobaegységek (összesen 130 férőhely) 1595
20 db tanuló/háló egység nemenkénti bontásban, 14-15 éves sportoló diák korosztály számára, 60 

fő részére, 3 ágyas, saját fürdőszobás egységekben 680
20 db  tanuló/háló egység nemenkénti bontásban, 15-18 éves sportoló diák korosztály számára, 40 

fő részére, 2 ágyas, saját fürdőszobás egységekben 540
15 db szobaegység, vendég apartman blokk/felnőtt 19-24 éves sportoló diák/nevelőtanár/edző/

életpálya kezdő birkózó számára, 30 fő részére, 2 ágyas, saját fürdőszobás, minikonyhás 
egységekben

375 

Közösségi tér - a tanuló, háló egységekhez csatlakozó funkciók (Előcsarnok, Klub és 
könyvtár; Számítástechnikai terem; Oktató és előadó termek; teakonyha, Vizes blokk, WC, stb.)

440 

Közösségi és melegítőkonyha, étterem 225
100 adagos melegítő konyha önkiszolgáló tálalással 75

Étterem 150
Erőnlét fejlesztő terem, konditerem, kiegészítő helyiségek (szauna, pihenő, szertár, öltöző) 200
Kiszolgáló, kiegészítő helyiségcsoportok  (Orvosi-, beteg- és nevelő szoba, igazgatási 
egység, alternatív energiaellátás-hasznosítás:napelem, napkollektor, termálvíz, levegős hőszivattyú) 478
Közlekedő terület (17% a teljes nettó alapterületre vetítve) 529
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BIRKÓZÓ SZAKKOLLÉGIUM – KÜLSŐK: ÚT, KERT, 
TEREPRENDEZÉS

Külsők: út, kert, tereprendezés Terület /m2 

ÖSSZESEN 4700
Út csatlakozás, gerincutak, parkoló gerincút, gyeprácsos parkoló 30 db 

személygépkocsira, kisbuszra 1 000

Kertrendezés, kert, kerítés, kollégium épület közel-környezet rendezése 2 500

Erdei futópálya, sportpálya 1 200
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CÉLKITŰZÉS: 
! A magyar birkózás 

hagyományainak tiszteletét 
hivatott ápolni és erősíteni.  

ITT KERÜLNEK BEMUTATÁSRA  
! a magyar birkózás nagy 

bajnokai,  
! valamint a sportág 

történetének kiemelkedő 
eredményei és eseményei. 
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Kozma István (Kozma „Pici” )

✓ Olimpiai bajnok  
1964. Tokió 
1968. Mexikóváros 

✓ Világbajnok  
1962. Toledo 
1966. Toledo 
1967. Bukarest 

✓ Európa-bajnok  
1967. Minszk 

MAGYAR HÍRESSÉGEK CSARNOKA



OLIMPIAI BAJNOKAINK
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MAGYAR HÍRESSÉGEK CSARNOKA

Weiss Richárd 1908.  
London

Keresztes Lajos 1928.  
Amszterdam

Kárpáti Károly 
1930.  
Berlin

Zombori Ödön 
1930.  
Berlin

Lőrincz Márton 
1930. 
 Berlin

 Bóbis Gyula 
1948.  

London

 Szilvási Miklós 
1952.  

Helsinki

 Hódos Imre 
1952.  

Helsinki

 Kozma István 
1964. 
Tokió

 Polyák Imre 
1964. 
 Tokió

 Kozma István 
1968.  

Mexikóváros

 Varga János 
1968.  

Mexikóváros

 Dr. Hegedűs 
Csaba 

1972. München

 Növényi Norbert 
1980. 

 Moszkva

 Kocsis Ferenc 
1980.  

Moszkva

 Sike András 
1988.  
Szöul

 Farkas Péter 
1992.  

Barcelona

 Repka Attila 
1992.  

Barcelona

 Majoros István 
2004. 
Athén



A  nagy eredmények mindig ÖSSZEFOGÁSSAL valósulnak meg.  

! A projekt kiemelt támogatója 
➢ Magyarország Kormánya 

➢ és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. 

! A projekt szakmai felelőse a Magyar Birkózó Szövetség. 

! A beruházás megvalósításának felelőse az „Akadémia” 
megvalósítására és működtetésére létrehozott Magyar Birkózó 
Akadémia Alapítvány. 
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ÖSSZEFOGÁS AZ AKADÉMIÁÉRT ÉS A MAGYAR 
BIRKÓZÓ SPORTÉRT 



Az „Alapítvány” 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 körök szervezése, működtetése,támogatása.  
! Az egészséges életmód népszerűsítése. 26

A „MAGYAR BIRKÓZÓ AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY” 
CÉLKITŰZÉSEI  



! Az „Alapítvány” csak az „Alapító” Okiratban felsorolt célkitűzések 
érdekében költheti el a támogatóktól kapott összegeket.  
❖ Az „Alapítvány” céljaiból egyértelműen kiderül, hogy azok közcélokat, a 

magyar birkózó sport támogatását, és nem magánérdekeket szolgál.  
! Az „Alapítvány” vagyona nem az alapító vagyona. Attól az jogilag 

teljesen elkülönül.  
! Az „Alapítványból” az „Alapító” pénzt nem vehet ki. Oda pénzt csak 

betehet. Csak a birkózó sport érdekében, a kitűzött célokért lehet a 
pénzeket felhasználni.  

! Az „Alapító” nem szüntetheti meg az „Alapítványt” saját döntése 
alapján.  

! Az „Alapítvány” a kuratóriumát kibővíti 3 főre. 1 főt a csepeli 
önkormányzat jelöl majd.  

! Az „Alapítvány” jogilag is kezdeményezte a székhely áthelyezését a 
1213 Budapest Hollandi u. 8. sz. alatti ingatlanra.
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 K Ö Z P É N Z E K A M A G YA R B I R K Ó Z Ó S P O RT 
TÁMOGATÁSÁÉRT



! A PROJEKT ÁTLÁTHATÓ, hiszen az „Alapítvány” működésének  
átláthatósága biztosított.  
❖ Egy alapítványnak átláthatóan kell működnie! Be kell számolni a kapott 

támogatásokról és azok felhasználásáról.  
❖ A támogatási pénzek felhasználására vonatkozik a közbeszerzési  törvény. A 

sportcsarnok építője nyílt közbeszerzési eljáráson kerül  kiválasztásra 

! A PROJEKT SZÁMONKÉRHETŐ, hiszen minden egyes forinttal el kell számolni.   
❖ A pénz támogatási szerződés formájában érkezik szigorú elszámolási 

kötelezettséggel, célhoz, feladat teljesítéshez kötötten 
❖ A támogatás felhasználását valamennyi erre hivatott állami szervezet 

ellenőrizheti 
! A PROJEKT SORÁN A SZEMÉLYES FELELŐSSÉGVÁLLALÁS  BIZTOSÍTOTT, hiszen  

mint „Alapító”,   az „Alapítványhoz” (és magához a programhoz is)  
nevemet és arcomat adtam. 

! FELÜGYELET: A területileg illetékes ügyészség (XX., XXI., XXIII. kerületi 
Ügyészség) felügyeli az alapítványt. 
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ÁTLÁTHATÓSÁG – SZÁMONKÉRHETŐSÉG – SZEMÉLYES 
FEFELŐSSÉGVÁLLALÁS 



CSEPEL, A SPORTBARÁT KERÜLET: 
!Csepel sportbarát kerület, jelentős sport múlttal és hagyományokkal,  
sportszerető polgárokkal. 
!A csepeli városvezetés folyamatosan kutatja a közhasznú és közösségi  
sportcélú fejlesztési lehetőségeket. 
  
Ennek szellemében a Csepeli Önkormányzat: 
!Kiemelten támogatja és kezeli a projektet. 
!Biztosítja a helyszínt (1213 Budapest XXI., Hollandi út 8.) ráépítési jog formájában. 

(A 2017. május 25-ei testületi ülésen a ráépítési jogot megszavazta a Képviselő-testület.)  

A HELYSZÍN /TELEK FÖLDHASZNÁLATI DÍJA:  
! Az Független vagyonértékelő által meghatározott összegnél is magasabb összeget, 
 35 millió +Áfa összeget fizet az „Alapítvány” a ráépítési jogért.  
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CSEPEL ÉS A CSEPELI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE A 
BERUHÁZÁSBAN
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„CSEPELI BIRKÓZÓ CSARNOK” vs „KOZMA ISTVÁN 
MAGYAR BIRKÓZÓ AKADÉMIA (KIMBA)”

– KIMBA – 
✓ 2 milliárd forint  kormányzati 

támogatás 
✓ 400 millió forint  (A Csepeli 

Önkormányzat átadja a feladatot és  a 
támogatást az Magyar Birkózó 
Akadémia Alapítványnak.) 

✓ A 100 milliós önrészt nem kell 
felhasználnia az önkormányzatnak 

✓ 35 millió Ft bevétel a ráépítési jog 
ellenértékeként.

– CSEPELI BIRKÓZÓ CSARNOK –  
✓ 400 millió forint  - Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 
✓ 100 millió forint  - Csepeli 

Önkormányzat 

Egy sokkal nagyobb és színvonalasabb, gazdagabb műszaki tartalommal rendelkező  
multifunkciós csarnok valósul meg Csepelen, mely - az eredeti célt is szolgálva - otthont teremt 
a Csepeli Birkózó Club számára is. 

I. Kezdeti elképzelés II. Módosított konstrukció 

400 M Ft



POZÍTÍVUMOK: 
! A létesítmény (földszint) otthont teremt a Csepeli Birkózó Club számára. 
! Az emeleten nemzetközi versenyre, nemzetközi birkózó akadémiai 

felkészülésre alkalmas multifunkciós sportcsarnok létesül. (A csarnok más 
küzdő és egyéb sportok kiszolgálására is alkalmas lesz.) 

✓ A csarnok számos (akár 1000 fős) rendezvény helyszínéül is szolgálhat: 
konferenciák,  komoly és könnyűzenei hangversenyek, stb. alternatív 
helyszíne is lehetne. E célból a létesítmény a csepeliek is igénybe vehetik.  

✓ A birkózó sport fellegvára jön létre a kerületben, ahol méltó környezetben 
lesz lehetőség hazai és nemzetközi versenyek lebonyolítására.       A 
turisztikai bevételeket emelkednek.  

✓ Csepel hírneve, ismertsége növekszik. A program presztízsnövekedést 
hoz Csepelnek.
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MIT HOZ A PROGRAM CSEPELNEK?

EREDMÉNYEK CSEPEL SZÁMÁRA



A  MAGYAR  BIRKÓZÁS  CÉLJA   hogy  az  elért  eredményeknek 
 köszönhetően jelentős nemzetközi szerepét tovább erősítse.  

ESZKÖZ A CÉLHOZ: Utánpótlás-nevelés és centralizált tehetséggondozás,  
mint stratégia, mely a birkózónagyhatalmak jellemző je. Ehhez 
elengedhetetlen a nemzetközi trendek, módszerek értő hazai adaptálása, 
a jó gyakorlatok átvétele, és a szükséges szakmai fejlesztések 
megvalósítása. Ennek intézményi keretét adhatja az „Akadémia”. 

MISSZIÓ: „Gondolkodó sportolók” nevelése.  

EREDMÉNY: Az „Akadémia” megépítésével Magyarország  és a magyar 
birkózás nagyot lép annak érdekében, hogy a jövőben újra a sportág 
egyik első számú nagyhatalma legyen világszinten is.  
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ZÁRÓ GONDOLATOK



Köszönöm a figyelmet!
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