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I. JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

 

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balázs Gábor 

2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Balázs Gábor 

Levelezési cím: 2525 Bajna, József Attila út 1. 

Telefonszám: 06- 30- 228-6626 

E-mail cím: kekzokni@gmail.com 

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

 

BAJNAI KICK- BOX ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET 

 

 

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

   természeti környezet  turizmus 

 

 

  

2. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Bajna 

 

3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

 

               települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

 

4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása: 

 
 

Az egyesület neve: Bajnai Kick-box és Szabadidő Sportegyesület 
Röviden: Kick-Box SzSE, Bajna 
Székhelye: 2525 Bajna, Hősök tere 4.  Sportcsarnok  
    

 
 

                 

 

1988 októberében kezdődtek a kick-box edzések Bajnán, Szabó Vilmos vezetésével. 
Az első bajnai versenyzők, – a megyebeli kick-boxolókkal közösen- a Lábatlani Egyetértés SE. 
sportolóiként  versenyeztek. 
1993-ban megalakult a Bajnai Községi Sportegyesület kick-box szakosztálya, innentől már 
Bajna hírnevét öregbítik az elért eredmények.  



1994 végétől a sportolók a község  sportcsarnokában edzenek, készülnek  a 
megmérettetésekre. 
2003-tól, kiválva a Bajnai KSE-ből önálló, bejegyzett sportegyesületként működik az 
egyesület. 
A Bajnai Kick-Box és Szabadidő Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. és a 
sportról szóló 2000. évi CXLV. tv. alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus 
önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. 
 
 
Az egyesület működésének céljai: 
(1) a.) a kick-box küzdősportágban tevékenykedve részt vállalni a diák- és utánpótláskorú 
fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és a versenyeztetésben; 
b.) a tagok részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének 
biztosítása; 
c.) részvétel a különböző szabadidősport – futás, kerékpár, duatlon, triatlon, úszás, túrázás, 
stb. – rendezvényeken; 
d.) a tagok részére kirándulások, túrák, táborozás, edzőtáborozás szervezése; 
e.) a sport iránti érdeklődés felkeltése, az ilyen irányú igények kielégítésének elősegítése, az 
egészséges életmódra nevelés segítése; 
e.) a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; 
f.) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. 
(2) A működési célok megvalósítása érdekében az egyesület kapcsolatot tart mindazokkal az 
állami, önkormányzati, társadalmi, gazdálkodó és egyéb szervekkel, szervezetekkel, amelyek 
elősegítik a célok megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek 
biztosításában és fejlesztésében. 
 
 
 
Az egyesület feladatai: 
a.) a 2. pontban megjelölt célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása; 
b.) a tevékenység fejlesztési céljainak meghatározása és azok megvalósítása; 
c.) más szervezetek, egyesületek által rendezett sporteseményeken való részvétel 
biztosítása; 
d.) az egyesületi sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése; 
e.) a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása. 
f.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt, megyei-, fővárosi 
önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 
Az egyesület tagja a WAKO világszövetség égisze alatt működő Magyar Kick-Box 
Szakszövetségnek. 
( WAKO =World Association of Kickboxing Organizations) 
 

                                      



 

 
Az egyesület 2013 őszén ünnepelte a 25. évfordulóját egy nagyszabású összejövetel 
keretében, ahová az eredményt elért sportolók és támogatók is meghívást kaptak. 
 

 
 
Az egyesület fő tevékenysége a kick-box  sport, de a sportolók rendszeresen részt vesznek egyéb 
sportrendezvényeken is (futás, triatlon, teljesítménytúra). 
 Közülük többen lefutották már utcai futóversenyen a fél-, és a teljes 42 km-es maratoni távot is. 
Csapatban már ultrafutó versenyeken is megmérettetik magukat. 
(Ultrabalaton- 220 km, 12-és 24 órás futóversenyek.) 
Több országosan is ismert teljesítménytúrát is rendszeresen és sikerrel teljesítenek.  
(Kinizsi Százas, Gerecse 50) 
 
 

             
 
 

 
 
A kick-box szabályrendszerei közül főként  a light contact és a pointfighting, de van eredményük full 
contact szabályrendszerben és thai-box-ban  is. 
 
A kick-box versenyeket hat szabályrendszerben rendezik. Ezek alapvetően abban különböznek 
egymástól, hogy az akciók (ütések és rúgások) végrehajtásánál a kontrollált félerő (point fighting és 
light-contact, kick-light), vagy a teljes erő (full-contact, low-kick és K1 rules) engedélyezett. 
A félerejű szabályrendszerek versenyeit tatamin, a teljes erejűt ringben rendezik. 

 
Egykori és mai, bajnai kick-box sportolók közt világ-és Európa-bajnoki érmesek, nemzetközi 
versenyek helyezettjei, országos bajnokok vannak. 
 



            
 

 
2010-től az óvódás korosztály számára is tart foglalkozásokat az egyesület, ahol 4 éves kortól 
foglalkozik a gyermekek sportmozgásra és egészséges életmódra történő nevelésével. 
Az óvódások edzésein a cél a játékos képességfejlesztés, mozgáskoordináció fejlesztés 
játékos formában, a sportághoz szükséges hajlékonyság alapjainak megszerzése, felkészítés 
az iskolai edzésekre. 
Az óvoda befejezése után többen folytatják az óvodásként megkezdett sportot és aktív 
résztvevői lesznek az iskolás csoportnak, ahol már rendszerszerűen sajátítják el a kick-box 
technikáit, készülnek a versenyekre, övvizsgára 
 
Az egyesület minden évben nyári, több napos táborokat szervez, elutazós edzőtábor és helyi, 
napközis tábor formájában. 
Az edzőtábor főként sportolók részére iskolás kortól, míg a napközis tábor óvodás kortól 
kisgyermekek részére kerül megrendezésre a Sportcsarnokban. 
 

        
 
Rendszeresen részt vesznek rendezvényeken sportági bemutató keretében, ahol 
népszerűsítik a kick-box sportágat, az egyesületet, valamint a községet. 
 

Az egyesületből négyen rendelkeznek edzői végzettséggel: 
Balázs Adrienn, Balázs Gábor, Pallagi Zsófia és Szabó Vilmos, mindannyian sportedzők 
(középfokú edzői végzettség az előírásoknak megfelelően). 
 
A csapat több tagja vizsgázott, aktív kick-box bíró. 
A sportágban szerzett tapasztalataik és érdemeik elismerése miatt hívják őket a versenyekre. 
Az országos versenyeken kívül több nemzetközi, külföldi tornán részt vesznek, világkupákon 
Európa-bajnokságon és Világbajnokságon is. 
A versenyeken sportbarátságok és sportkapcsolatok alakulnak ki, ezzel is letéve a település 
névjegyét a sport területén. 



 

      
 
 
Kick-box edzések: szerda, péntek 18.00-20.00, Bajna, Sportcsarnok. 
Kick-box óvodásoknak: péntek 15.45  
Az edzéseken szinte minden korosztály részt vehet, lehetőséget teremtve a versenyszerű, 
vagy akár az alkalmi, hobbi sportolásra. 
A foglalkozásokra több környékbeli településről is rendszeresen járnak.  
(Epöl, Máriahalom, Gyermely, Nagysáp, Tokod.) 
 
 

 
5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

Eredmények: 
 

A versenyzőnk a 28 év alatt, 2016. októberig  381 arany, 336 ezüst, 287 
bronzérmet, összesen: 1004 érmet szereztek ! 

 
Kiemelkedő eredmények: 

Kondár Anna : 
FELNŐTT VILÁGBAJNOK  (2007, Coimbra, Portugália), 
IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOK ( 2006, Zadar, Horvátország), 
IFJÚSÁGI EURÓPA -BAJNOK  (2007, Faro, Portugália), 
ifjúsági világbajnokság 3.hely (2004, Cararra) ; 
8-szoros világkupa győztes ; 7-szeres magyar bajnok. 
2008-tól a budapesti Kiralyteam Kick- Box Akadémia versenyzője, mely klub színeiben is 
világbajnoki címeket szerzett . 
 

        



 

Fekete Viktor : 
IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOK (1999, Lisszabon, Portugália); 
WKA világbajnokság 2.hely (2000, Prága, Csehország); 
ifjúsági Európa-bajnokság 2.hely (1994, Szeged) 
4-szeres világkupa győztes;  4-szeres magyar bajnok 

Hudoba Tamás : IFJÚSÁGI EURÓPA-BAJNOK (1996, Siedlice, Lengyelország) 

Szemők István : ifjúsági világbajnokság 2. hely (2004, Cararra, Olaszország); 

Juhász Gábor: WKA világbajnokság 3.hely (2000, Prága, Csehország); 

Áprily Krisztián: IJAKF ifjúsági Európa-bajnokság 2. és 3. hely (1996, Szeged) 
 

A Bajnai Kick- Box és Szabadidő Sportegyesület kiemelt feladatának tekinti a sportolók 
oktatása, felkészítése mellett egy értékteremtő közösség kialakítását és megőrzését. 
Ebben a közösségben ugyanúgy megtalálja helyét, szerepét és célját a négy éves óvodás 
kisgyermek, a versenyző, mint a felnőtt vállalkozó, vagy a többgyermekes családanya.  
Az edzőterem a sportfoglalkozásokon kívül, edzések előtt és után barátok, családok 
találkozóhelye is. 
Ezáltal az egymáshoz közel élő, a mindennapokban ritkán találkozók barátokra, közösségre 
találnak. 
 

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 

 

-www.bajnakickbox.hu 

- https://www.facebook.com/bajnaikickbox.esszse/ 

 

      7.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.bajnakickbox.hu 

 

III. 

 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,    

támogató és ajánló levelek 

 

 

    3.    A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó  

hozzájáruló nyilatkozat 


