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STRATÉGIAI PARTNERKÉNT 
TEKINT A SPORTOLÓKRA, ÍGY 
A BIRKÓZÓKRA IS

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
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A birkózás a világ egyik legősibb sportága, mintegy négyezer 
éves múltra tekint vissza, először Krisztus előtt 708-ban szere-
pelt az ókori olimpiák műsorán. Az újkori olimpiákon az 1896-os 
kezdetektől ott van (egy kivételtől eltekintve) minden nyári ötka-
rikás eseményen. A magyar birkózás a sportágak közötti hazai 
olimpiai örökranglista negyedik helyét foglalja el. 

 

A kormány 2013-ban indította el kiemelt sportágfejlesztési 
programját, amelyben tizenhat olimpiai sportágat támogat 
kiemelten a tervek szerint 2020-ig, köztük a birkózást.

A SPORT NEMZETI ÜGY, EZÉRT A KORMÁNY 
STRATÉGIAI ÁGAZATTÁ NYILVÁNÍTOTTA.

BIRKÓZÁSKAJAK-KENUÚSZÁSVÍVÁS
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2013-TÓL MINTEGY 
KÉTHARMADDAL NŐTT 
A BIRKÓZÓK SZÁMA 
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2013-ban, a kiemelt sportágfejlesztési támogatás évében 2865 
volt a versenyengedélyt kiváltott birkózók száma, ez 2014-re 
4824-re nőtt, s azóta nagyjából tartja ezt a szintet.

Ehhez a számhoz még hozzáadódik az óvodai birkózóprogram-
ban érintett mintegy 900 gyermek, miközben a grundbirkózás 
2016-ban visszakerült a diákolimpia programjába, ezzel is szé-
lesítve a sportág alapjait.
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A kiemelt sportágfejlesztési program során a birkózás 2017-ig 
öt év alatt 3,45 milliárd forint kiemelt sportágfejlesztési támo-
gatást kapott.

A MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG MINDEN 
SPORTÁG KÖZÜL A LEGNAGYOBB ARÁNYBAN 
ADJA TOVÁBB AZ EGYESÜLETEKNEK 
A KIEMELT TÁMOGATÁST. 
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A kiemelt sportági támogatás során a birkózás létesítményfejlesz-
tése Bárándtól Kabáig, Diósgyőrtől Zalaegerszegig 45 partnerklu-
bot érintett, 9 projekt befejeződött, 17 projekt folyamatban van,  
a 2017-es összeg a 2013-as négy és félszerese. A Körcsarnok 120 
millió forintos kormányzati támogatással vált biztonságossá.
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A LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉSRE 
SZÁNT ÖSSZEG ÖT ÉV ALATT ELÉRTE 
AZ 1,1 MILLIÁRD FORINTOT.
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Két év múlva kulcsrakész lehet a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia (KIMBA) sportcsarnoka, amelyet 2,4 milliárd forint-
ból építenek fel Csepelen. A multifunkcionális, háromszintes 
létesítmény tervei és engedélyei megvannak, a közbeszerzési 
eljárás elindult. Ez a projekt első lépcsője. A másodikban 130 
fős kollégium is épül, illetve az edzésekhez és a tanulmányok-
hoz szükséges kiegészítő fejlesztések is megvalósulnak a terü-
leten. A teljes beruházás 4,4 milliárd forintba kerülhet az akár 
kilenc szőnyeg lerakására is alkalmas csarnokkal, a nemzetközi 
edzőtáborozásra alkalmas kollégiummal, konyhával, étkezővel, 
tanulószobákkal, közösségi helyiségekkel, konferencia- és erő-
sítőteremmel, szaunával, merülőmedencével, orvosi és teljesít-
mény-diagnosztikai szobával, kápolnával, összességében tehát 
mindennel, ami a modern, XXI. századi felkészülést szolgálja.

Magyarország Kormánya első lépésként 2,4 milliárd forintot  
biztosított a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) 
felépítésére.

KOZMA ISTVÁN 
MAGYAR BIRKÓZÓ 
AKADÉMIA 
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2017-ben a magyar birkózó-válogatott Újvidéken nyolc dobo-
gós helyezéssel minden idők legjobb szereplését produkálta 
a mindhárom szakág számára rendezett Európa-bajnokságok 
történetében:

A MÚLT KÖTELEZ, 
A JÖVŐ ELKEZDŐDÖTT 

A magyar birkózók mindig is nagyszerű házigazdának bizonyul-
tak, s komolyan veszik a kormány ajánlását, mely szerint minél 
több világversenyt kell hazánkba hozni. 2016-ban a kötöttfogá-
sú csapatvilágkupa, a nem olimpiai súlycsoportok vébéje, 2017-
ben az U23-as Európa-bajnokság zajlott le magas színvonalon 
a hagyományos szombathelyi Magyar Nagydíj mellett, s ebbe  
a sorba illeszkedik 2018 októberében a mindhárom szakág 
számára rendezett felnőtt világbajnokság.
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A VB MEGRENDEZÉSÉT A KORMÁNY 
2 MILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA.

A kötöttfogású 
csapat megnyerte 
az Eb összesített 
pontversenyét.

4 bronzérem2 ezüstérem2 aranyérem

A jövő biztató. 2015-ben az utánpótlás 
világversenyeken a magyar birkózók re-
kordszámú, huszonnégy, 2016-ban pedig 
húsz érmet (közte öt aranyat) szereztek.
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A Magyar Birkózó Szövetség elnöksége lehetővé tette minden 
magyar állampolgársággal rendelkező határon túli verseny-
ző számára, hogy részt vegyen az országos bajnokságokon.  
Az program szlogenje: „Egy szőnyegen, egy nyelven – együtt  
a magyar birkózásért!” A szövetség 2015-ben megállapodást 
kötött a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel, azzal a céllal, hogy  
a Kárpát-haza egészére terjesszék ki a magyar birkózást. A jö-
vőben bizonyos feltételekkel erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpát-
aljai sportolók is magukra ölthetik a magyar válogatott mezét.

EGY SZŐNYEGEN, EGY NYELVEN – 
EGYÜTT A MAGYAR BIRKÓZÁSÉRT!
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A kormány stratégiai ágazattá nyilvánította sportot

A 2013-tól tizenhat egyéni olimpiai sportág kap kiemelt támogatást  
a tervek szerint 2020-ig, köztük a birkózás

Öt év alatt mintegy kétharmaddal nőtt a birkózók száma

A birkózás kiemelt fejlesztésére szánt összeg öt év alatt 
3,45 milliárd forintra rúgott

A klubok közel 2 milliárd forintot kaptak

A létesítményfejlesztésre 2013 és 2017 között 1,1 milliárd forint jutott

Magyarország kormánya első lépésben 2,4 milliárd forintot biztosított 
a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia felépítésére

A 2018-as budapesti világbajnokság rendezését a kormány 
2 milliárd forinttal támogatja

A magyar birkózó-válogatott 2017-ben Újvidéken minden idők legjobb 
Eb-szereplését produkálta

Egy szőnyegen, egy nyelven – együtt a magyar birkózásért!

Köszönjük a birkózóknak és edzőiknek, 
hogy teljesítményükkel hozzájárultak 

a magyar sport sikereihez!

Nemzetegyesítés a birkózásban is 
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Név

Cím

E-mail

Mobil-
telefon

Aláírás

Irányítószám             Település

Út, utca, tér           Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Életkor

Vonalas 
telefon 

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj, 
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).

Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket.
Töltse ki, tegye borítékba, és küldje el részünkre az alábbi űrlapot.

Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896

MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!

Tájékoztató: személyes adatai (név, életkor, cím, lakcím, telefonszám) megadásával és aláírásával hozzájárul, hogy a közölt sze-
mélyes adatait Magyarország Kormánya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja, hogy a kormány párbeszédet folytasson az állam-
polgárokkal, kikérje véleményüket, és tájékoztatást nyújtson számukra az aktuális intézkedésekről és eredményekről. Magyarország 
Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) látja el. A szemé-
lyes adatok feldolgozását a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Központi cím: 1081 Budapest, Csokonai utca 3., Postacím: 
1389 Budapest, Pf. 133.) végzi. Személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. A személyes 
adatok helyesbítését, zárolását, törlését az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatával (leiratkozas.kormanytajekoztato@mk.gov.hu; 
Miniszterelnöki Kabinetiroda  1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) bármikor kezdeményezheti. A személyes adatok helyesbítése, záro-
lása, törlése a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül történik meg. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, 
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bíró-
sághoz fordulhat. A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja. Az adatkezelést  
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-78061/2014. számon nyilvántartásba vette. A kiadásért és szerkesz-
tésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.), fotó: Horváth Gyula Gábor (Magyar Horgász), 
shutterstock.com


