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1. AZ MSJJSZ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE 
 

1.1. Tagság 

Az MSJJSZ 2020-ban 46 tagszervezetet számlált, a járványhelyzet ellenére 7 új egyesület 
(Sárosdi Kempo Sportegyesület, Tamashi Harcművészeti és Küzdősport Egyesület, Bács-
Team Harcművészeti Klub, Szegedi Küzdősport Klub, Vihar Tigris Sportegyesület, 
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft., Siófoki Atlétikai és Küzdősport 
Sportegyesület) csatlakozott a szakszövetséghez.  

A tagszervezetek összesen 463 versenyzőnek váltották ki a versenyengedélyeket. A 
nagymértékű növekedés annak tudható be, hogy a hazai járványügyi intézkedések 
értelmében csak a versenyszerűen sportolók sportolása volt engedélyezve, aminek feltétele 
volt a versenyengedély megléte. A tagszervezetektől bekért statisztikai lapok szerint a Ju-
Jitsu sportágban megközelítőleg 2800 aktív sportoló van. 

1.2. Általános működés 

Az MSJJSZ 2020. szeptember 6-án tartotta éves Közgyűlését, melyet megelőzően 21 
tagszervezet tagi státuszát kellett felfüggeszteni, mert nem fizették be az éves tagdíjat. 8 
tagszervezet az év második felében rendezte az éves tagdíjat.  
A Közgyűlésen elfogadásra került az új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, melyet a 
Fővárosi Törvényszék befogadott és hiánypótlás nélkül elfogadott. Emellett az MSJJSZ 
Elnöksége elfogadta és hatályba léptette a szervezet új Működési és Szervezeti 
Szabályzatát, illetve az új Alapszabály miatt szükségessé vált több szabályzat módosítását 
is.  
Az új Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés ülés megtartása nélkül is tudjon 
határozatokat hozni, ami a jelenlegi pandémiás helyzetben nagyfokú rugalmasságot 
kölcsönöz a szervezetnek. Ezen felül a társadalmi távolságtartás jegyében a Közgyűlést meg 
lehet majd tartani online formában is, így az aktuális járványügyi helyzettől függetlenül tud 
működni a szakszövetség legfőbb döntéshozó szerve. Az új szerkezetbe foglalt Alapszabály 
több ponton egyszerűsödött, átláthatóbbá vált, kikerültek belőle olyan jogszabály 
szövegrészletek vagy hivatkozások, melyek feleslegesen gyarapították a törzsszöveget. 
Az új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával teljessé vált az MSJJSZ 
szabálykészlete, egyértelműen meghatározásra kerültek a feladatkörök és felelősségi 
területek összhangban az új Alapszabállyal.  
Az EMMI által meghirdetett Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának 
keretében 2019 július 1. – 2020. június 30. Közötti időszakra 9,6 millió Ft támogatást nyert 
az MSJJSZ. A fenti összeg jelentős részét a 2019-es év hazai és nemzetközi versenyeken 
való részvétel támogatására tudta fordítani a szervezet. 2020-ban a versenyek hiánya okán 
a támogatás legnagyobb részén eszközbeszerzést eszközölt az MSJJSZ. A beszerzések 
fókuszában olyan képességek kiépítésre törekedtük, melyek révén a pandémiát követően 
nemzetközi szintű versenyek lebonyolítására lesz képes a szakszövetség. A 2020. július 1. - 
2021. február 28. Közötti időszakra vonatkozóan 6 millió Ft támogatást nyert az MSJJSZ a 
fenti program III. ütemeként.  
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1.3. Titkárság tevékenysége 

A Titkárság 2020-ban is elvégezte a sportolók regisztrációját a SIR-ban, kiállította a 
versenyengedélyeket, illetve a sportolói eredmény igazolásokat, s aktívan közreműködött az 
éves Közgyűlés előkészítésben, illetve az Elnökség munkájában. 
A Titkárság részt vett a NEAO-KP program keretén belül az MSJJSZ által beadott pályázat 
megírásában, illetve az EMMI Feltörekvő Sportágak Utánpótlás Fejlesztése program 
végrehajtásában és a program következő ütemének előkészítésében. 
Berkes László Sportigazgató Alelnökkel egyeztetve Érden konténert bérelt a szervezet, ahol 
a versenyrendezéssel kapcsolatos felszereléseket (dobogó, tatamik, monitorok stb.), illetve 
a megrendelt válogatott giket és melegítőket raktározzuk a jövőben. A Titkárság feladata lesz 
az MSJJSZ felszereléseinek mozgatásnak, illetve felhasználásának nyomon követése, a 
tárolt felszerelések és készletek leltárának vezetése.  
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2. VERSENYEZTETÉS 
 

 

2.1. Versenyszervezés 

A pandémia és a hazai járványhelyzet okán korlátozottak voltak a lehetőségeink a 

versenyrendezés tekintetében. 2020-ban csak a Budapest Bajnokságot lehetett 

megrendezni, melyet a Magyar Grappling Szövetséggel társrendezésben valósítottunk meg. 

A versenyre 19 egyesülettől 158 nevezés érkezett. Az esemény kapcsán két új 

tagszervezettel bővült az MSJJSZ, illetve a helyszínen 2 szervezet csatlakozását indítottuk 

el. Első ízben debütált a videó bíró rendszere, ami minden probléma nélkül, jól működött. 

Összességében sikeres volt a rendezvény, mind szakmai, mind sportdiplomáciai 

szempontból.  

A COVID-19 járványhelyzet progressziójának következtében minden nemzetközi versenyt 

töröltek. Bár ősszel több versenyt is tervezett a szakszövetség, a járvány további erősödése 

miatt ezeket törölni kellett. Általánosságban elmondható, hogy a tagszervezetek egy része 

továbbra is folyamatosan működött, így az itt aktívan sportolók közül sokan át is estek a 

betegségen. Több egyesület teljesen vagy részlegesen leállásra kényszerült.  

A helyzet egyetlen pozitív hozadéka, hogy a nemzetközi és haza versenyeztetésre szánt 

költségvetési forrásokat a versenyrendezés eszközparkjának fejlesztésére lehetett fordítani. 

Ennek keretében: beszerzésre került 400 nm, 2 x 1-mes versenytatami, 10 db összecsukható 

asztal, 40 db összecsukható szék, 1 db nagyteljesítményű nyomtató, 3 db monitor, 6 db 

webcamera állvánnyal, 8 db laptop és 5 db szemeteskuka. Ezek mellett a szakszövetség 

vásárolt két érintésmentes lázmérőt, 2 db érintésmentes fertőtlenítőszer adagolót, maszkokat 

és kesztyűket. Mindezek sokkal színvonalasabb versenyek megrendezésére teszik képessé 

a szervezetet a jövőben, sőt ezen túl immáron rendelkezésre állnak a nemzetközi versenyek 

lebonyolításához szükséges eszközök is.  

Mivel a 2020-as év nagy részében nem lehetett versenyeket szervezni, ezért átgondolásra 

került a Versenyszabályzat több passzusa, melynek nyomán szigorodott a rendkívüli 

rendbontások kapcsolatos eljárásrend, továbbá a pástok körüli rend fenntartása érdekében 

a jövőben csak a tagszervezetek által regisztrált edzők vehetnek részt a versenyeken, akik 

számára az MSJJSZ külön egyen pólót készített, amit a pástok mellett kötelesek lesznek az 

edzők viselni a könnyű megkülönböztethetőség végett. Ezzel a páston dolgozó versenybírók 

kapnak segítséget azzal, hogy az egyértelmű felismerhetőségnek köszönhetően sikerül 

korlátozni azt, hogy kik lehessenek a pástok mellett. 

2.2. Versenybírói munka értékelése 

Versenybíróink a nemzetközi leállás miatt nem tudtak további pontokat és értékeléseket 

szerezni, de a JJIF általános direktívája szerint a minősítések és a szerzett pontok nem 

vesznek el, azokat automatikusan meghosszabbították 2021-re. 

Az Alapszabály módosítással létrejött a Versenybírói Testület, melynek lényege, hogy 

minden vizsgázott versenybíró és asszisztens tagja. A bíróküldés és továbbképzés 

szervezése a testület elnökének feladata, mely tisztséget továbbra is Juhász Tamás tölt be. 

Javaslatára Varsányi Istvánt kinevezte az elnökség a versenybírói testület elnök 
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helyettesének, hogy ezen minőségben segítse az Elnök munkáját és az MSJJSZ nemzetközi 

versenybírói kötelezettségeink teljesülését. 

Juhász Tamás javaslatára lépéseket tett az Elnökség az egységes versenybírói 

megjelenésért, melynek keretében egyen nyakkendők kerültek beszerzésre, továbbá 

elkészültek az egyen pólók a versenybírói asszisztensek számára.  

2.3. Doppingellenes és sportegészségügyi tevékenységek 

A doppingellenes tevékenység vonatkozásában elkészült a szokásos éves jelentés a Magyar 

Antidopping Csoport részére. Két ízben a Budapest Bajnokságon és a nyári táborban is sor 

került 1-1 doppingellenes tájékoztatóra. A Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság 

folyamatosan követte a koronavírus járvánnyal kapcsolatos egészségügyi közleményeket, 

melyekről tájékoztatta az Elnökséget. Rendelkezésre állnak az edzéstartáshoz, a 

koronavírus fertőzésen átesettek fokozatos visszatéréséhez szükséges egészségügyi 

protokollok, melyek nagyban segítik a tagszervezetek munkáját. Várhatóan a nemzetközi 

versenyeken való részvétel oltáshoz vagy negatív PCR teszthez lesz kötött, ezért az ezekkel 

kapcsolatos fejlemények követése többlet terhet ró a bizottságra.  
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3. SPORTSZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 
 

3.1. Általános áttekintés 

A járványhelyzet következtében a sportszakmai munka jelentősen visszaszorult, versenyek 

hiányában és a klubok részleges vagy teljes leállásával komoly szakmai károkat szenvedett 

a sportág. 2020 év elején megrendezésre került a Jitsu ünnepe rendezvény, melyen minden 

eddigi legnagyobb részvétel mellett (200 fő) zajlottak az edzések 4 páston egymással 

párhuzamosan. A szakmai tervek között szerepelt a válogatott keretedzések elindítása és 

szakmai szemináriumok szervezése, melyeket mind el kellett halasztani a járványügyi 

helyzet miatt. 

Felvetődött, hogy változtatni kell a ranglistapontok számításán, mivel a beszámításra kerülő 

2 éves periódusból folyamatosan ki fognak esni a 2019-es eredmények 2021-ben az idő 

előrehaladtával. 2020 végén már egy következő járvány kitörésének a lehetőségét vetették 

fel, ezért várható volt, hogy a korlátozó intézkedések érvényben maradnak, sőt esetlegesen 

további intézkedéseket vezetnek be a járvány visszaszorítása érdekében. Ez természetesen 

hatással lesz a sportolási lehetőségekre, éppen ezért mind inkább az aktuális edzettségi 

állapot fog számítani, mint a múlt eredményei, hiszen azoknak lesz esélye nemzetközi 

szinten is jól szerepelni, akik csak rövid időre vagy egyáltalán nem kényszerültek leállni az 

edzésekkel. Ebben a különleges helyzetben egyértelmű, hogy a múltbeli eredményeknek a 

relevanciája csökkeni fog.  

3.2. Szakágak munkája 

Versenyek hiányában nagyobb figyelmet lehetett fordítani a szakágak munkájára, melynek 

jegyében Ziegler Csaba Elnök kezdeményezésére megszervezésre került az első Duo és 

Fighting kongresszus a szakmai munka elindítására. Az első egyeztetések eredményesek 

voltak, de jelentős előre lépések még nem történtek, így ez a 2021-es évre marad.  

3.3. Nyári tábor 

A Balatonfenyvesen 2020. július 9-12 között tartott nyári tábor a Magyar Grappling 
Szövetséggel együttműködést jött létre. A délelőtti és délutáni edzések mellett színvonalas 
szakmai programok színesítették a rendezvényt. Az MSJJSZ tagjai számára kedvezményt 
biztosított a táborban való részvételhez. Az edzőképzésben résztvevőknek sportszakmai és 
módszertani gyakorlati foglalkozást szervezett Tálos Lajos, aki egyben a tárbor főszervezője 
is volt.  
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3.4. Edzőképzés 

A 2019/2020 tanévre összesen 17 fő iratkozott be az Ok-tat-60 Kft. szervezésében indított 
képzésben. Az elméleti képzések elindultak már 2020 év végén, a gyakorlatvezető 
feladatokat továbbra is Tálos Lajos Alelnök látja el. 2020-ban indult utoljára OKJ rendszerű 
edzőképzés, 2021-ben az új jogszabályoknak megfelelően kell majd megszervezni az 
edzőképesítések megszerzését célzó tanfolyamokat. 

3.5. Sport Jitsu vizsgarendszer 

2020-ban megvalósultak az első sport Ju-Jitsu övvizsgák. A rendszer lényege, hogy azon 
tagszervezetek sportoló számára és lehetőség nyílhat övfokozatban történő előrehaladásra, 
akik a versenyfelkészülés vagy a megváltozott körülmények miatt nem tudnak vizsgázni a 
saját Jitsu irányzat rendszerében. Az első vizsgák Marcaliban az MVSZSE, illetve Isaszegen 
az Isaszegi Sportegyesület szervezésében valósultak meg. A vizsgákon részt vett az 
Oktatási Bizottság 1-1 delegált tagja.  
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4. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
 
2020-as év terveit teljes mértékben felülírta a COVID-19 okozta pandémia. A rendkívüli 
helyzet miatt csak egy versenyt lehetett megtartani, a nemzetközi versenyek elmaradtak. 
Ilyen körülmények mellett sem állt le a szervezet, sőt korábban nem látott versenyrendezési 
infrastruktúra fejlesztést sikerült megvalósítani, emellett sikerült megalkotni az új egységes 
szerkezetbe foglalt Alapszabályt és az eddig hiányzó Szervezeti és Működési Szabályzatot.  
A szervezet forrásait a leghatékonyabban tudta felhasználni, melynek köszönhetően az újra 
nyitást követően jelentős előrelépés várható a versenyszervezés színvonalában. Létrejött 
egy központi raktár, mely nagyban segíti majd a rendezvényeinkkel kapcsolatos logisztikai 
feladatok ellátását. 
Jelentős eredmény, hogy az EMMI által indított Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó 
Programjának keretében jelentős mértékű többlettámogatással gazdálkodhat a szervezet. 
Ennek felhasználása kifejezetten az utánpótlás támogatását célozza, ami egybevág a 
szervezet törekvéseivel és érdekeivel.  
Rendkívüli felelősség és munka hárult a Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottságra, 
melynek tagjai folyamatosan nyomon követik az Országos Sportegészségügyi Intézet 
szakmai állásfoglalásait, illetve a kapcsolódó rendelkezéseket. A Felügyelőbizottság részéről 
Dr. Szilágyi Dávid rendszeresen tájékoztatta az Elnökséget a rendkívüli jogrend keretében 
kormányhatározatokban hozott, sportra vonatkozó rendelkezéseket. Kimagasló munkájukért 
külön köszönettel tartozik a szakszövetség!  
 


