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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 



AZ AKADÉMIAI KÉPZÉS ELŐNYEI:

Nemzetközi példák igazolják (Azerbajdzsán, Grúzia, Kazahsztán stb.)

A legjobbak kiválasztása – sok magas szintű edzőpartner

Magas szintű szakmai képzés

Magas edzésszám a klubokhoz képest

Orvosi, dietetikai háttér

Külföldi verseny és edzőtábori lehetőségek



MIÉRT JÓ A KLUBOKNAK:

Versenyzők maradnak az eredeti klubjukban

Átigazolási stop

Fejkvóta az MBSZ támogatási rendszeréből

Legtöbb versenyzőt küldő edzők anyagi támogatása



MIÉRT JÓ A VERSENYZŐKNEK:
Érdeklődésnek és 

képességnek 
megfelelő 

középiskola 
kiválasztása (Csepeli 

partneriskolák)

Továbbtanulási 
lehetőségek 

elősegítése (TF, 
Közszolgálati 
Egyetem stb)

Magasszintű szakmai 
képzés 

Következetes 
pedagógia, 

nevelőtanárok  
állandó felügyelete

Emelt nyelvi képzés 
folyamatos 
biztosítása

Ingyenes kollégium, 
emeltszintű 
étkeztetés

Ösztöndíjprogram
Egységes 

sportfelszerelés

Támogatott utaztatás
Orvosi, gyógytornászi, 

dietetikai háttér és 
táplálékkiegészítők

Külföldi 
versenyeztetés



MIÉRT JÓ CSEPELNEK:

Csepel felkerül a sport világtérképére, az akadémisták elviszik Csepel jó hírét és a 
Kis-Duna part szépségét  a világversenyekre és a sajtó nyilvánosság számára

Az akadémisták jelentős számban csepeli középiskolákba járnak, itt erősítik, 
pezsdítik fel a sport- és diákéletet

A KIMBA új munkahelyeket teremt és megrendeléseivel a helyi gazdaságot erősíti

Csepel gazdagodik egy színvonalas, sport, kulturális és szórakoztató rendezvények 
befogadására alkalmas rendezvényszínhellyel





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





Birkózó 
Kollégium 
helyszínrajz 
I. ütem

850 m2

földszinti 
alapterület



Birkózó 
Kollégium 
helyszínrajz 
II. ütem

360 m2

földszinti 
alapterület



Főbb adatok: 

3.044 m2 bruttó alapterület 
földszint + 4 emelet

A csarnok fő tartószerkezeti elemei 
monolit, illetve előregyártott vasbetonból 
készülnek.

Energiatakarékos épület, a tetőn 
napelemek.

A biztonságról kamera és beléptető 
rendszer gondoskodik.



120 fős 
étterem

Földszinti alaprajz

Közösségi 
térElőadó

Tanulószoba

Igazgatási
rész

Mosoda

Főző konyha



Első emeleti alaprajz

Kétágyas 
saját fürdőszobás 

szobák

Társalgó



Ütemterv

szeptember

Kivitelezés

Telekmegosztás és vásárlás

Közbeszerzés

Településképi engedélyezés, 
építési engedélyeztetés

Saját kockázatra a telek 
megvásárlása előtt 

elvégeznénk

A lehető leghamarabb
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