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Mi is valójában a 
KIMBA?



2017-ben létrehozott, 
alapítványi formában működő 
képzési és nevelési központ 

MBSZ-től független szervezeti 
egység, de szakmailag 
összhangban működik 

Magyarország Kormánya által 
finanszírozott, önálló költségvetéssel 
rendelkező nemzeti intézmény

Fiatal birkózók magas színvonalú 
központi képzése

Komplex szolgáltatást nyújt oktatás, sportolás, 
lakhatás és táplálkozás terén

Mr. Tus szakmai és szellemi örököse



KIMBA-Küldetés
„Gondolkodó, 

egészséges 
értékrendű 
birkózók” 

világszínvonalú 
nevelése

Eredményes 
sportolók, jövő 

bajnokainak 
kinevelése

Életpálya modell 
megvalósítása

Nemzeti 
hagyományok 

ápolása

Együttműködés 
felsőfokú oktatási 

intézményekkel 

Nemzetközi 
tudományos és 
orvosi központ 

létrehozása, 
működtetése

Csatlakozási 
szándék a Nemzeti 

Akadémiai 
Rendszerhez 
(hosszú távú 

pénzügyi 
függetlenség)

Együttműködő 
kapcsolattartás az 

edzőkkel, 
egyesületekkel

Sporton kívüli 
ismeretek 
fejlesztése 

(színház, koncert, 
élménybeszámolók

, nyelvi képzés)

Egy szőnyegen –
egy nyelven 

program



Volt már egy sikeres Akadémia…
Felnőtt kötöttfogású Olimpia, VB (2008-2019)
1983-1990-es korosztály

10 db 
bronz

5 db 
arany

Mr. Tus 
Akadémia

Akadémiával 
együtt készülő*

Felnőtt kötöttfogású Olimpia, VB (2008-2019)
1991-2000-es korosztály

Külsős

5  db 
ezüst

8 db 
5. hely

1 db 
bronz

0 db 
arany

Mr. Tus 
Akadémia

Akadémiával 
együtt készülő* Külsős

0  db 
ezüst

0 db 
5. hely

Összesen: 5 arany, 5 ezüst, 10 bronz, 8 db 5. hely Összesen : 0 arany, 0 ezüst, 1 bronz, 0 db 5. hely

*Fodor Zoltán, Bácsi Péter, Kiss Balázs 
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 2008-as Pekingi Olimpia óta kötöttfogású
világversenyen aranyérmet csak a Mr. Tus vagy a
Mr. Tus Akadémiáján edző versenyzők szereztek

 3 olimpiai éremből 3 a Mr. Tus Akadémiához köthető,
ebből 2 az Akadémia növendéke

 A 2009-es VB óta szerzett 5 aranyéremből
2-t akadémista, 3-t az Akadémián készülő versenyző
zsebelt be

 21 világ- és olimpiai éremből 14-et az Akadémián
nevelkedő, 6-ot az Akadémiával együtt készülő
sportolók szereztek

 Az érmek (Olimpia, VB) 95%-át akadémián nevelődő,
edző birkózók gyűjtötték

 Az akadémiai toborzás megszűnése után nem
tudtunk a világ élvonalába kerülni, az egyedüli
Akadémián kívüli bronzérmet Szabó László szerezte



Sportszakmai szervezeti felépítés
Dr. Hegedüs 

Csaba
Nagykövet + Szakmai 
főtanácsadó

Bacsa Péter

Szakmai felelős

Bácsi Péter
Szakmai igazgató

Fodor Zoltán
Kötöttfogású 
szakágvezető

Edző
2021-től

Cifferszky 
Ákos

Kötöttfogású 
szakágvezető

Edző
2021-től

Gulyás 
István

Szabadfogású 
szakágvezető

Edző
2021-től

Giampiccolo 
Diletta
Női 
szakágvezető

Külföldi 
SZF edző

Németh Iván
Sportszakmai 
operatív 
menedzser

Matthews 
Evelin

Sportszakmai 
asszisztens

Bacsa Ferenc
Szakmai tanácsadó + 
Tehetség kiválasztás

Edző
2021-től



Miért válaszd a 
KIMBA-t? 

Továbbtanulási lehetőségek elősegítése (TF, 
Közszolgálati Egyetem, különböző OKJ-s képzések)

Magasszintű szakmai képzés

Következetes pedagógia, nevelőtanárok  állandó 
felügyelete

Felsőoktatási tanulmányok és az eredményes 
sportpályafutás együttes megvalósítása

Emelt nyelvi képzés folyamatos biztosítása

Érdeklődésnek és képességnek megfelelő 
középiskola kiválasztása



Miért válaszd a 
KIMBA-t? 

Ösztöndíjprogram

Egységes sportfelszerelés 

Orvosi, gyógytornászi, dietetikai háttér
és táplálékkiegészítők

Támogatott utaztatás

Külföldi versenyeztetés 

Ingyenes kollégium, emeltszintű étkeztetés



Akadémiához csatlakozás előnyei 1

18 éves kor után átigazolás esetén 2 - 4 évig a küldő egyesület edzői kapják meg a versenyző 
után járó jutalmak 50%-át

Középfokú tanulmányok befejezése után átigazolás esetén 2 - 4 évig a megszerzett pontjaik 
felét az anyaegyesület kapja (Átigazolási Szabályzat 9.§/6.)

Középfokú tanulmányok befejezéséig csak a jelenlegi egyesület hozzájárulásával igazolható 
(Átigazolási Szabályzat 11.§/1.)

A versenyzők maradnak az eredeti klubjukban



Akadémiához csatlakozás előnyei 2

A legeredményesebb egyesületek és edzők progresszív jutalmazása minden év végén a 
KIMBA keretein belül

Ezenfelül az Akadémia további maximum 10 edzőnek havi 50-100.000 Forint plusz 
támogatást nyújt

Régióként legtöbb versenyzőt küldő edző bekerül az EMMI UEP edzői programjába, melynek 
keretében az adott évben havi nettó 50.000 Ft ösztöndíjban részesül az MBSZ-en keresztül

KSF támogatás 8-10%-a elkülönítésre kerül fejkvótaként 
(Akadémia junior 500-800e Forint/fő; Akadémia junior alap 200-400e Forint/fő)

Támogatott edzőknek kötelező részt venni az edzőképzésen



Add Text
Simple PowerPoint 

Presentation  

AKADÉMIA 
U18 ALAP 
PROGRAM

Indulás: 2021. január
• 14-18 éves korosztály
• Heti 2 edzés Budapesten 

(Opcionális: 2 a Körcsarnokban, 2 az Akadémián) 
Havi egy összetartó hétvége

• Alap sportfelszerelés biztosítása

• Nem bentlakásos
• Budapest- és környéki kluboknak ajánlott
• Alap fejkvóta a KSF-ből

Indulás: 2021. szeptember
• 14-18 éves korosztály
• Heti 7-8 edzés az Akadémián

• Teljes költségtérítés (utazás, étkezés, lakhatás, 
sportfelszerelés)

• Kiemelt kollégiumi ellátás (Budapest és környékén 
élőknek nem kötelező)

• Beiskolázás a KIMBA partneriskoláiba
• Kiemelt fejkvóta a KSF-ből
• Tanulmányi ösztöndíj (pénzügyi támogatás 

kimagasló sport- és tanulmányi eredmények után)

AKADÉMIA 
U18 TELJES 
PROGRAM

Kit keresünk? 
Akadémiai 
csomagok
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AKADÉMIA 
U23 ALAP 
PROGRAM

Indulás: 2021. január
• 18-23 éves korig
• Nem bentlakásos

• Kötelező részvétel a válogatottal 
(6-8 hónap)

• Ösztöndíjrendszer 
(havi 30-120e Forint)

• Felkészülési időn kívül egyeztetés 
a KIMBA és az egyesületek között 

• Alap fejkvóta a KSF-ből

Indulás: 2021. január
• 18-23 éves korig
• 2021-től bentlakásos, 

emeltszintű kollégium biztosítása 
• Kötelező részvétel a válogatottal

(6-8 hónap)
• Ösztöndíjrendszer 

(havi 30-120e Forint)
• Felkészülési időn kívül egyeztetés 

a KIMBA és az egyesületek között 
• Kiemelt fejkvóta a KSF-ből

AKADÉMIA 
U23 TELJES 
PROGRAM

Kit keresünk? 
Akadémiai 
csomagok



A Sportcsarnok bemutatása 
Budapest XXI. kerület, Csepel, gyönyörű helyszínen

Háromszintes multifunkcionális sportcsarnok

Alsó szint: 3 szőnyeges edzőterem, erősítő terem, 11 
öltöző, 
2 szauna, edzői szoba, irodák, keresztény kápolna

Középső szint: 6 szőnyeges küzdőtér, 500 fős épített 
lelátó
Felső szint: irodák, tárgyaló, 2018-as VB emlékterem, 
Olimpiai Bajnokok lelátója

Szabadtéri kondipark





Ideiglenes kollégiumi elhelyezés
(2022. szeptemberig)
Weiss Manfréd Kollégium

Állandó nevelőtanári felügyelet

2 ágyas, felújított szobák

Transzfer iskolába, edzésre



Választható középiskolák

Jedlik Ányos 
Gimnázium 

(sportgimnázium) –
www.jedlik.hu

Akadémisták Nyelvi 
Képzése 

(Dover Nyelvi Centrum)

BGSZC Vásárhelyi Pál 
Technikum 

(kereskedelem, logisztika, 
turisztika) –

www.vasarhelyi.info

Baptista 
Sportiskola 

(sportgimnázium) 
– www.bubaki.hu

BKSZC Weiss Manfréd 
Technikum & Szakképző 

Iskola
(gépészet, elektronika, 

informatika - elektrotechnika, 
rendészet és közszolgálat, 

honvédelem) –
www.wm-iskola.hu
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