
Sportlétesítmény-fejlesztés 

megnevezése*

Sportlétesítmény-

fejlesztés 

szükségességének rövid 

indoklása

Sportlétesítmény-

fejlesztés előző 

ütemeinek bemutatása 

(támogatás éve, 

összege, státusza)**

Sportlétesítmény/fe

jlesztési terület 

tulajdonosa

Sportlétesítmény/fe

jlesztési terület 

vagyonkezelője 

Sportlétesítmény/f

ejlesztési terület 

címe, helyrajzi 

száma

Fejlesztés költsége
Igényelt  támogatás 

összege

Magyar Birkózó 

Szövetség javaslata

Támogatás 

kedvezményezettje***

Körcsarnok

melegvíz ellátás bővítése, 

jelenleg a 

megnövekedett 

igényeket nemtudja 

biztosítani.

BMSK-III.-

004/0200/2016. számon 

3.986.000,-

magyar állam BMSK Zrt

32826 hrsz, 1146 

Budapest, Dózsa 

György út 1.

10 000 000,- 10 000 000 Ft BMSK Zrt

CEGLÉDI BIRKÓZÓ CSARNOK ÉPÍTÉSE

• 1 db 14 m x 35,95 m alapterületű, 

egy szintes birkózó csarnok felépítése 

a hozzá tartozó közműfejlesztésekkel, 

mely tartalmazni fog 1 db 346,51 m2 

alapterületű küzdőteret, 3 db öltözőt 

összesen 47,65 m2, 2 db 

szaniterblokkot összesen 18,52 m2, 1 

db gépészeti helyiséget 6,34 m2, 1 db 

szaunát 4,2 m2, 1 db közlekedő 

folyosót 12,95 m2 és 1 db előteret 

7,15 m2.

A jelenlegi építmény 

műszaki és higiéniai 

állapota szüksgészerűvé 

teszi egy új,nagyobb és 

modernebb létesítmény 

kialakítását.

1. ütem: 57 millió Ft, 

2015. év megkötött 

57360-2/2014 számú 

EMMI szerződés 

2. ütem: 90 millió Ft, 

2019. év

mindkét ütem még 

szerződéskötés alatt áll

CEGLÉD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

CEGLÉD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA

2700 CEGLÉD, 

MALOMTÓ SZÉL 

1332/1

220 121 524 FT 

bruttó
53 121 524 Ft

szakosztályi rangsor 2.

NSK 

Orosházi Spartacus BK 

Könnyűszerkezetes csarnok

Dr.Sándor László képzési 

és nevelési központ 

kialakítása a térség 

birkózó életének 

fellendítése

2019 év  100 millió Ft 

szerződéskötés alatt

Orosháza Város 

Önkormányzata

Orosháza Város 

Önkormányzata

5900.Orosháza,  

Eötvös tér 2. 

177/6/A/4

214 500 000 FT 104 500 000 Ft

szakosztályi rangsor 18.

BMSK

Kiskunfélegyháza a tervezett 

beruházás keretében egy 459,68 m2 

hasznos alapterületű, 

16,7 m x 29,2 m külső méretű 

szendvicspanel szerkezetű új birkózó 

munkacsarnok építése a szándék a 

települési önkormányzat 

tulajdonában lévő Honvéd 

Sporttelepen. A birkózó 

munkacsarnok küzdőtere  23,1 m x 

12,6 m alapterületű. Kialakításra 

kerül egy 22,8 m2 méretű 

konditerem, egy 9 m2 nagyságú edzői 

szoba, egy 22,38 m2 alapterületű 

szertár, 19,36 m2-es női és 31,52 m2-

es férfiöltözők is saját vizes blokkal,az 

épületben a funkcionális helyiségeket 

21,78 m2 nagyságú folyosó köti össze. 

Továbbá kialakításra kerül 7,57 m2 

alapterületű akadálymentes wc és 

egy 69,96 m2 alapterületű galéria a 

vendégek részére. 

A tervezett birkózó 

edzőterem építésének 

igénye is szerepel az 

önkormányzat 2015-

2019 évekre jóváhagyott 

Sportfejlesztési 

Koncepciójában. A 

városvezetés támogatja a 

Kiskunfélegyházi Birkózó 

Sportegyesület birkózó 

munkacsarnok építésére 

irányuló szándékát, 

melyről Kiskunfélegyháza 

Város 

Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

191/2017. (IX.28.) számú 

határozatában döntött. 

2018, 60 millió Ft 

szerződés kötés alatt, 

terv engedélyezés alatt

1/1 Kiskunfélegyháza 

Város 

Önkormányzata

-

6100 

Kiskunfélegyháza 

Jókai utca 54. 

1230/1

196.850.000,- Ft 60 000 000 Ft

szakosztályi rangsor 33.

BMSK

Esztergomi BSE  meglévő épület 

átépítése edzőteremmé

Az iskola és a kollégium 

között elhelyezkedő régi 

ebédlő, szinházterem 

épületrész átalakítása 

edzőteremmé

2019 megítélt támogatás                  

79 367 500Ft, szerződés 

kötés alatt

Esztergom Város 

Önkormányzata
43 602 542 Ft

szakosztályi rangsor 22.

Abonyi Könnyűszerkezetes 

edzőcsarnok építése

Abonyi Varga János 

birkózó terem építés, a 

jelenlegi terem sem 

higiéniailag, sem 

szerkezetileg nem felel 

meg a követelményeknek

2017 25 millió Ft 

szerződve,  + 20millió Ft 

átcsoportosítás alapján,                    

2019 20 millió Ft 

szerődés kötés alatt, 

önrész 31 millió ft

Abony Város 

Önkormányzata

Ceglédi 

Tankerületi 

Központ (1570 m2)

2740 Abony, 

Kálvin János utca 

11. hrsz. 3344 - 

Gyulai Gaál Miklós 

Általános Iskola 

területe

Bruttó: 

204.148.097.-Ft
108 000 000 Ft

szakosztályi rangsor 26.

BMSK

Szigetszentmiklós 500 m2-es 

könnyűszerkezetes, kétszőnyeges 

birkózócsarnok és tornaterem

Megnövekedett 

utánpóltáslétszám miatt 

önálló edzőcsarnok 

megépítése. 

Telekszomszéd Kardos 

István Általános Iskola 

Gimnázium és 

Szakgimnáziummal 

együttműködés a 

mindennapos 

testnevelési órák 

keretében. 

2015.	új, 

könnyűszerkezetes 

csarnok építésének I. 

üteme	16.000.000,- Ft 

(támogatási szerződés 

megkötve)

2016.	Szigetszentmiklós - 

új birkózó csarnok 

létesítése (II. 

ütem)	13.951.000,- Ft 

(támogatási szerződés 

megkötve)

2018.	Sziget SC - 

Edzőterem 

építése	30.000.000,- Ft 

(támogatási szerződés 

megkötése folymatban)

összesen: 59.951.000,- 

Ft

Önkormányzat

3833/2 hrsz.-ú, 

természetben 2310 

Szigetszentmiklós, 

Baross utca 4. szám 

alatti, az 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

területen 

2019. november 12-

én sikertelenül 

zárult közbeszerzés 

legjobb ajánlata - 

nettó 198 324 346 

Ft-, bruttó 

251.871.919.- Ft 

Tervezői költség: 

bruttó 208.229.153 

Ft (2019.04.29-én) 

eszköz beszerzés és 

műszaki ellenőri 

költségek nélkül 

60 000 000 Ft

szakosztályi rangsor 19.

BMSK

Szegedi VSE - Csarnok-felújítás

Meglévő edző csarnok 

homlokzati felújítása, 

szigetése, edzői öltöző 

kialakítása, szociális 

helység felújítása.                

2017. év 3.300.000,- Ft, 

nyílászárócsere, 

megvalósult         2017. 

év: 2.989.500,- Ft, 

öltözők, tusolók, 

vízszerelési munkák, 

megvalósult,                                            

2019. év 51.100.354 Ft 

Csarnok felújítás, lezárás 

alatt

Szegedi Vasutas 

Sportegyesület, 6724 

Szegede, Kossuth L. 

sgt 74/C

Szegedi Vasutas 

Sportegyesület, 6724 

Szegede, Kossuth L. 

sgt 74/C

6727 Szeged,                

Kossuth L. sgt. 74/c                  

hrsz: 25853/1

24 000 000 Ft 23 725 789 Ft

szakosztályi rangsor 30.

Szegedi Vasutas 

Sportegyesület 6727 

Szeged, Kossuth L. sgt. 

74/c      Gera Tibor 

üv.elnök,                                           

kapcsolat: Tóth János, 20 

599 8333



Bócsa birkózócsarnok 

A jelenlegi terem már 

nem tudja 

maradéktalanul 

kielégíteni a felmerült 

szükségleteket

Tervezett jövőbeni 

beruházás

Bócsa Község 

Önkormányzat

Bócsa Község 

Önkormányzat

Bócsa kecskeméti u. 

2. hrsz 2/1
220 000 000 Ft 200 000 000 Ft

szakosztályi rangsor 32.

BMSK Zrt.

Szerencs edzőcsarnok

Iskola régi 

tornacsarnokának 

átalakítása

Tervezett jövőbeni 

beruházás

Szerencs Város 

Önkormányzata

Tiszáninneni 

Református 

Egyházkerület

3900 Szerencs, 

Rákóczi u. 89. hrsz 

60/18

100 000 000 Ft 80 000 000 Ft

szakosztályi rangsor 82.

Birkózó terem építése Földesen

 Edzések és házi 

versenyek szervesése a 

sportág népszerűsítése 

érdekében. Rangos 

térségi, régiós és 

országos versenyek 

lebonyolítása

2017 évi keretből 65 

millió Ft, BMSK-III.-

006/0004/2018 

támogatási szerződés 

megkötve. Engedélyes 

tervek - nettó 1.195.000 

Ft (2018.) és kiviteli 

tervekkel - nettó 

1.875.866 Ft (2019.), 

valamint jogerős 

építésiengedéllyel  

rendelkezik (2019.) a 

beruházás

Földes Nagyközség 

Önkormányzata

Földes Nagyközség 

Önkormányzata

4177 Földes, Rákóczi 

utca 3. hrsz. : 277
96 220 502 Ft 27 291 368 Ft

szakosztályi rangsor 50.

Földes Nagyközség 

Önkormányzata

KVSE edzőközpont létesítés 

költségvetés kiegészítés

A korábban elnyert 

pályázatok esetében a 

Birkózó edzőcsarnok 

megépítésére a kivitelező 

átal meghatározott 

költségek időközben 

emelkedtek, ezért 

kívánunk pályázni többlet 

támogatásra.

2017 évben  20 millió ft, 

támogatási szerződés 

megkötve, 2018 évben 

61 millió ft, 2019 évben 

20 millió ft elnyert 

támogatás

Kazincbarcika Város 

Önkormányzata

Kazincbarcika Város 

Önkormányzata

3700 Kazincbarcika 

Herbolyai u.5  Hrsz: 

Kazincbarcika 568

A tervezői beszült 

ktg bruttó 170 M 

Ft.

20 000 000 Ft

szakosztályi rangsor 61.

BMSK

Igény 879 957 977 Ft

* kérjük a műszaki tartalmat is röviden kifejteni

** amennyiben releváns

*** Amennyiben előző évben is a BMSK Zrt. került kijelölésre megvalósítóként, akkor jelen időszakban is csak a BMSK Zrt. jelölhető meg, továbbá minden olyan projekt kapcsán, amely meghaladja a 25,0 millió forintot és a fejlesztés műszaki tartalma jól 

elkülöníthető az előző évektől, akkor ugyanúgy a BMSK Zrt. lehet csak a megvalósító. A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) vagyonkezelésében lévő ingatlanok fejlesztése esetén megvalósítónak pedig kizárólag az NSK-t lehet megjelölni.

Birkózó munkacsarnok építése 

Kőszegen: Az ingatlanon álló már 

meglévő épület Ny-i oldalához 

nyaktagon keresztül kapcsolódó 240 

m2 területű csarnok . A meglévő 

épület földszintjén kerülne 

kialakításra a birkózó csarnok 

kiszolgálására szolgáló szociális 

helyiségek kb. 77 m2 területen.

A Kőszeg SE Birkózó 

Szakosztálya jelenleg a 

termét használja heti 3 

alkalommal. 

Rendszeresen 30-35 

gyermek látogatja 

edzéseket.  Edzéselméleti 

szempontból indokolt 

lenne az edzések 

diverzifikációja, mely 

saját használatú 

edzőterem esetén 

kivitelezhető.

A felszerelések 

(szőnyegek) 

élettartamának növelése, 

a  hatékonyabb edzés-

struktúra kialakítása, 

valamint 

költséghatékonyság 

növelése miatt indokolt 

egy önálló bírkozóterem 

megépítése

Az EMMI, mint támogató 

és a BMSK, mint 

kedvezményezett között 

2018. 12.28-án létrejött 

támogatási szerződés 

megkötve a Kőszeg 

Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő 2524 

hrsz-ú, Kőszeg, Petőfi tér 

37. szám alatti 

ingatlanon 

könnyűszerkezetes 

edzőcsarnok építésével 

közvetlenül összefüggő 

költségekre. A támogatás 

összege bruttó 50 millió 

Ft.

Kőszeg Város 

Önkormányzata

Kőszeg,             

Petőfi tér 37.    

(Hrsz.: 2524)

Csatolt 

költségbecslés 

alapján nettó 

110.013.192,-Ft 

bruttó 139.716.754,-

Ft, amelyből bruttó 

50.000.000,-Ft a 

BMSK Zrt.-nél 

rendelkezésre áll.

89 716 754 Ft BMSK Zrt.

szakosztályi rangsor 84.

Az EMMI elvárása:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- első helyi prioritásként az előző években támogatott beruházások befejezésére kell fókuszálni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- tervezni szükséges az előző években támogatott projektek időközben jelentkező plusz költségigényét, amennyiben azt a szakszövetség sportszakmailag indokoltnak tartja;                                                                                                                                           

- a projektlistában kizárólag olyan projektelem szerepelhet, melynek fejlesztéséhez az ingatlan tulajdonosa hozzájárulását megadta, és vállalja a jogszabályban előírt határidőig a sportcélú fenntartását.


