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1.  AZ MSJJSZ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE 
 

1.1. Működési célok 

2022-ben bevezetésre kerül a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (továbbiakban: NSR), 
mely ezt követően minden sportcélú támogatás kezelő és nyilvántartó felülete lesz. Stratégiai 
célunk, hogy meglévő tagjainkat és sportolóikat sikeresen regisztrálni tudjuk a rendszerbe. 
Ennek legfőképp adminisztratív nehézségei adódhatnak, melyben teljes körű segítséget fog 
nyújtani a szervezet. Világossá kell tenni tagjaink és versenyzőink számára, hogy a minél 
szélesebb regisztráció szolgálja leginkább a sportág jelenét és jövőjét. Folytatjuk az irányú 
munkánkat is, melyen keresztül a szabadidős sport területén működő jitsu vagy azzal rokon 
egyesületeket szólítunk meg, bemutatva, hogy milyen előnyökkel jár számukra a Magyar 
Sport Ju-Jitsu Szakszövetséghez (továbbiakban: MSJJSZ) történő csatlakozás. 2021-ben 7 
új tagszervezet csatalakozott az MSJJSZ-hez, ami azt jelenti, hogy a szervezet 40 tagot 
számlált. Célunk, hogy tovább növeljük ezt a számot a fent említett irányelvek mentén. Ezzel 
párhuzamosan 800-1000 közötti regisztrált versenyzői létszámot célzunk meg a 2022-es 
évre vonatkozóan. 

2022-ben is folytatódik az EMMI által meghirdetett Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó 
Programja. A IV. ütemének zárása 2022. február 28-án esedékes, így ennek elszámolása 
már 2022-höz fog kapcsolódni. Az ezt követő új időszakra vonatkozóan pozitív elbírálás 
esetén többlet forrásra számíthatunk, melyet az utánpótlás válogatottak versenyeztetésére 
és azok felkészítésére szolgáló programok szervezésére kíván fordítani a szervezet. 

Az NSR bevezetése nagymértékben hozzájárul az MSJJSZ digitalizációjához is, ami 
kihívásokat tartogat, de hosszútávon a hatékonyság növeléséhez és gyorsabb 
ügyintézéshez vezethet. A nyilvántartások naprakészsége, illetve az eredményigazolások 
kiadása várhatóan felgyorsul. Mivel minden a sportágat érintő adat egy rendszerben lesz 
rögzítve, így nagymértékben növekszik az átláthatóság, amin keresztül a működésünkre 
vonatkozóan lehet levonni következtetéseket, illetve különböző elemezések elkészítése válik 
lehetővé a hatékonyság növelése céljából. 
 

1.2. Működéshez kapcsolódó beszerzések, költségek 

A 2022. márciusában megrendezésre kerülő hazai Európa-kupa kapcsán előreláthatóan 3 
millió Forintos nagyságrendű eszközbeszerzési tervet készítettünk, melyet saját forrásból kell 
előfinanszírozni. A költségek nagyobbik részét IT beszerzések teszik majd ki, így legalább 5 
új laptop, routerek, kábelek, kameraállványok, illetve nyomtató vásárlására kerül sor. 
Szükséges új dobogó háttér, pástokat jelölő roll-upok vásárlása is, valamint számolni kell az 
ezekhez kapcsolódó grafikai tervezési költségekkel is. A könnyebb tárolás és 
szállítmányozás céljából új raktár kerül kiválasztásra. Az ehhez kapcsolódó szállítási, illetve 
raktározáshoz szükséges polcrendszerek kiépítése további többletköltséget jelent majd.  
Mindezen erőfeszítések azt a célt szolgálják, hogy az Európa-kupán túl a jövőben más 
nemzetközi versenyek megrendezésére is képessé váljunk. Az így létrejövő eszközpark és 
készletek számontartására külön nyilvántartás létesítésre és leltározásra lesz szükség, 
melyet 2022 első felében el kell végezni. 
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2. VERSENYEZTETÉS 
 

 

2.1. Versenyszervezés 

Az MSJJSZ Elnöksége az eddigi szokásoknak megfelelően 2021 év végén közzétette a 

2022-es év tervezett versenyeit és rendezvényeit. Természetesen tekintettel kell lennünk 

arra, hogy bármikor drasztikusan változhat a járványhelyzet, melynek következményeként 

versenyeket kell törölni vagy áthelyezni, azonban az elmúlt időszak tapasztalatai alapján 

sokkal lazább járványügyi intézkedések kerültek bevezetésre, melyek kedveznek a 

versenyrendezéshez. 

Előzetes program: 

2022. január 22.  – Jitsu Ünnep IV. (Budapest - Honvéd Judo csarnok) 

2022. február 26. – Ju-Jitsu Budapest - EB kvalifikációs verseny (Pestszentimrei Sportkastély) 

2022. március 11-13. – Ju-Jitsu Európa-Kupa (Szigetszentmiklós – Városi Sportcsarnok) 

2022. június 25. – Ju-Jitsu Bajnokság (Pestszentimrei Sportkastély) 

2022. október 8. – Ju-Jitsu Magyar Bajnokság (BMTE Sportcsarnok) 

 

Az Elnökség szándéka szerint átalakítja a kvalifikációs rendszert és az eddigi rangsorpontos 

szisztéma helyett 1-1 kiemelt versenyen keresztül lehet majd indulási jogot szerezni a 

korosztályos és felnőtt Európa- és Világbajnokságokra. 

Az EMMI által meghirdetett Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának 

keretében ezúttal nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az utánpótlás magyar válogatott 

nemzetközi versenyeztetésére, illetve a versenyzők erre történő felkészítésére.  

2.2. Versenybírói munkaterv 

Versenybíróink szinten tartása és továbbképzése kiemelt helyen szerepel szakmai 

terveinkben. Jelenleg Horváth Imre és Szabó Balázs személyében a Jiu-Jitsu szakág két 

állandó nemzetközi versenyekre meghívott szakemberrel rendelkezik. A Fighting szakágban 

Juhász Tamás és Varsányi István rendelkezik nemzetközi rutinnal, akik szintén aktívan 

működnek közre a nemzetközi eseményeken. Célul tűzzük ki, hogy 1-1 fővel megnöveljük a 

két szakágban működő nemzetközi bírónk létszámát, mely feladatot Juhász Tamás, mint a 

Versenybírói Testület Elnöke koordinál a megfelelő jelöltek kiválasztásával és a 

továbbképzések szervezésével. 

Mivel szabályváltozásra nem került sor, ezért a jelenlegi szabályok ismertének felfrissítésre 

bíróképzőket szervezünk a tavasz végén és az ősz elején. Idén is lehetőséget biztosítunk a 

nyári táborban a bírói gyakorlásra, illetve bírójelöltek betanítására. 

2.3. Doppingellenes és sportegészségügyi tevékenységek 

A doppingellenes tevékenység keretében előadáspályázatot adtunk be, melynek célja, hogy 

a Magyar Antidopping Csoport részéről egy szakember tolmácsolásában kaphassanak 

tájékoztatást tagjaink és versenyzőink az aktuális doppingellenes intézkedésekről, a tiltó 
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listán szereplő szerekről és minden ezzel kapcsolatos kérdésről. Ezen túlmenően, minden 

jelentősebb eseményen tervezünk rövid tájékoztatót tartani.  

A 2021-ben módosított alapszabály értelmében a doppingellenes és sportegészségügyi 

vonatkozású feladatokat és képviseletet továbbra is Dr. Hullám István látja el, illetve folytat 

koordinációt ezen tevékenységek szervezésében. Szerencsére a koronavírus járvány 

enyhülése nyomán sokkal szabadabban lehet versenyeket rendezni, de fel kell készülni, 

hogy ősszel egy újabb hullám eljövetelével újra korlátozások léphetnek érvénybe. A 

folyamatos monitoring mellett a megfelelő eszközök beszerzését is állandósítani kell a 

felhasználási igényeknek megfelelően. 

Az OSEI válogatott keretellátóval együttműködve 2022 év elejére összeállításra fog kerülni 

az érintett válogatott sportolók névsora. A szükséges szűrővizsgálatok mellett folytatni 

kívánjuk a teljesítmény diagnosztikai méréseket, illetve minden olyan orvostudományi eljárás 

és mérés felé nyitni kívánunk, melyek segíthetik a versenyzők felkészítését és teljesítményük 

fokozását.  
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3.  SPORTSZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 
 

3.1. Magyar válogatott 

2022-ben újra teljes nemzetközi versenyévaddal számolhatunk. Eddig ismert nemzetközi 

versenyek: 

2022. március 11-13. Európa-kupa (Szigetszentmiklós, Magyarország) 

2022. április 1-3. Ifjúsági Európa-bajnokság (Heraklion. Görögország) 

2022. április 23-24. Paris Open Grand Prix 2022 (Párizs, Franciaország) 

2022. május 27-29. Felnőtt Európa-bajnokság (Naharia, Izrael) 

2022. július 15-15. World Games (Birmingham, Egyesült Államok) 

2022. október 25. – november 1. Utánpótlás és felnőtt Világbajnokság (Abu Dhabi, Egyesült 

Arab Emirátusok) 

A magyar válogatott szempontjából elsődleges prioritás a hazai rendezésű Európa-kupán, 

illetve a korosztályos és felnőtt Európa- és Világbajnokságokon történő indulás. A munkaterv 

készítésekor még nem volt ismert, hogy 2022-ben újra megrendezésre kerül-e a Balkan 

Open, ami a Grand Slamek után a második legjelentősebb regionális nemzetközi verseny 

Európában. A balkáni országok közelsége okán rendre nagyszámú magyar versenyző jelenik 

meg ezen az eseményen. 

Regionális szinten jelentős versenyek szoktak még lenni a szlovéniai Maribor Open, az 

osztrák Vienna Open vagy a lengyel Silesian Open. Főként utóbbin való részvételt 

preferáljuk, mivel együttműködésre törekszünk a visegrádi országok jitsu szervezeteivel, 

illetve ezen túlmenően a lengyelek rendelkeznek az egyik legnagyobb versenyzői bázissal a 

régióban, így versenyeztetés és fejlődés szempontjából a legideálisabb. 

A fenti versenyeken való részvételt differenciáltan kívánjuk támogatni. A World Games 

felkészülési programban résztvevő sportolók, valamint azon utánpótlás korú versenyzők 

versenyeztetését, akik koruknál fogva még nem vehetnek részt a Világjátékok kvalifikcáiós 

rendszerében, de kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek, teljes körűen kívánja 

finanszírozni az MSJJSZ. Azon versenyzők esetében, akik az elmúlt két évben rendelkeznek 

nemzetközi szintű pontszerző helyezésekkel, de nincs dobogós eredményük, részükre a 

versenyekre történő kiutazás költségeit részben fogjuk finanszírozni a rendelkezésre álló 

források függvényében. 

3.2. Szakágak munkája 

A szakágak munkáját az újonnan megválasztott elnökség 2022-ben újragondolja elsősorban 

a tömegbázis növelése okán. Az MSJJSZ-el egyeztetve, a központi naptárba illesztve 

támogatjuk a tagszervezetek által szervezendő helyi- és stílusversenyeket. A szabadidős 

sportra fókuszálva, szakáganként több workshop, szeminárium megszervezését tervezzük 

2022-ben. A Duo fejlesztése céljából online verseny indítását tervezzük, emellett pedig a 

főként önvédelemre fókuszáló egyesületek számára szervezünk bemutatkozási 

lehetőségeket workshopok keretében. 



 2022. évi munkaterv 

   

 

5 (7) oldal 

 

 

3.3. Edzőképzés és továbbképzés  

2022-ben várhatóan újraindulhat az edzőképzés immár az új képzési keretek között több 
képzőintézmény bevonásával. Ezzel kapcsolatban feladatként jelentkezik a képzések 
szakmai tematikájának kialakításában való részvétel, illetve a szakmai gyakorlatok 
megszervezése.  

Régi tervünk, hogy a versenyrendszerben résztvevő edzők folyamatos továbbképzési 
rendszere megvalósuljon. Egyrészről szükséges a szabályváltozásokkal kapcsolatos 
folyamatos tájékoztatás biztosítása, valamint a doppingellenes ismeretek és kötelezettségek, 
illetve a változó sportegészségügyi előírások továbbadása. Ugyanakkor szeretnénk, ha új 
módszerekkel, új ismertekkel is tudnánk gazdagítani az sportágban dolgozó 
sportszakembereket az edzésmódszertan, képességfejlesztés vagy a mentális felkészítés 
területén.  

3.4. Sport Jitsu vizsgarendszer 

Már 2021-ben döntés született arról, hogy átalakításra kerül a sport ju-jitsu övvizsga 
rendszer, melyet annak igénye hívott életre, hogy a versenyzők többsége a 
versenyfelkészülés mellett már nem tud ugyanakkora intenzitással az adott stílus vagy iskola 
anyagára koncentrálni, így fokozatukban nem tudnak előre lépni. Emellett több olyan 
egyesület is jelezte csatlakozási szándékát, akik egyéni sajátosságaik megtartása mellett, de 
egy szélesebb körű, nyílt vizsgarendszerben tennék próbára tudásukat. A mostani rendszer 
átalakításának célja, hogy rugalmas keretek között az egyes irányzatok megtarthassák saját 
iskolájuk jellegzetességeit, de emellett meghatározásra kerüljenek azok a minimum 
követelmények, melyek 1-1 szint eléréséhez feltétlenül szükségesek. A vizsgáztatás 
hosszútávon beépülne az MSJJSZ által szervezet programok rendjébe, így biztosítva a 
nyilvánosságot, illetve ezzel is erősíteni kívánjuk a tagszervezeteinket megjelenést biztosítva 
számukra a teljes jitsus közösség előtt. 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Az elmúlt két év COVID sújtotta időszakát követően bízunk benne, hogy a 2022-es évben 
már sokkal kevésbé fogja rányomni bélyegét a sportéletre az aktuális járványhelyzet. 
Látható, hogy mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban többletköltségekkel kell számolni 
a koronavírus következtében. A versenyek szempontjából nagyobb figyelmet kell szentelni a 
higiéniai követelmények betartására és kalkulálni kell az ehhez szükséges eszközök és 
anyagok beszerzésére. A nemzetközi események való részvétel, illetve az oda történő 
kiutazás is teszthez vagy oltottsághoz kötött, de rendkívül eltérő rendelkezések vannak 
országoktól, régióktól függően. 
2022 első negyedévének egyik fő feladata a 2021-es támogatás elszámolása és az ezzel 
kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése. A következő év pénzügyi tervezését 
nagyban nehezíti, hogy csak évközben kapunk értesítést a normatív, illetve egyéb 
támogatások mértékéről. Mindezektől függetlenül a jelentkező költségeket 3 főcsoportra 
oszthatjuk: működési költségek, sportszakmai költségek, válogatott versenyeztetésének 
költségei. Céljainkat és feladatainkat is ezen főszempontok menték jelöltük ki. 
Működési célként fogalmaztuk meg az NSR-be történő tagszervezeti és sportolói 
regisztrációkat a jelenlegi 40 tagszervezettel és legalább 800 fő versenyzővel. Folytatjuk az 
elmúlt években elkezdett eszközvásárlási programunkat annak érdekében, hogy meglegyen 
minden feltétel a nemzetközi versenyek megrendezésére. Ennek megfelelőn új raktárra és 
raktározási rendszerre is szükség lesz.  
A versenyeztetés szempontjából új kvalifikációs rendszer lép életbe 2022-ben, melynek 
lényege, hogy az eddigi rangsorpont rendszer helyett 1-1 kijelölt versenyen keresztül lehet 
indulási jogot szerezni a magyar válogatott részvételével zajló nemzetközi versenyekre. 
Ennek megfelelően átalakul a versenynaptár, a nem kvalifikáló versenyek open jellegű 
meghirdetését a következő időszakban fogja vizsgálni az elnökség annak érdekében, hogy 
erősebb, nagyobb mezőny alakulhasson ki. A magyar válogatottak versenyeztetését, illetve 
finanszírozását kiemelt ügynek tekinti az MSJJSZ vezetése, ezért új, a 
Versenyszabályzatban rögzítendő, eredményközpontú protokoll kerül kialakításra a 
rendelkezésre álló források mind hatékonyabb felhasználása érdekében. Mivel a 
Világjátékokra történő kvalifikáció véget ért, ezért a 2022-es évben főként az utánpótlás és a 
felnőtt Európa- és Világbajnokságokra koncentrálunk, de jelen kívánunk lenni a regionális 
versenyeken is, melyek egyszerre szolgálnak sportszakmai és sportdiplomáciai célokat.  
Sportszakmai céljaink között szerepel az új edzőképzés beindításában való aktív részvétel, 
a saját - MSJJSZ – által életre hívandó edző továbbképzési rendszer felállítása, a sport ju-
jitsu övviszga rendszer átalakítása és a szakágak szabadidős sport felé történő nyitásának 
előmozdítása. Kiemelt fontossággal kezeljük a doppingellenes és sportegészségügyi 
tevékenységek támogatását és előmozdítását, melyek keretében 2022-ben nagyobb 
hangsúlyt fektetünk a válogatott sportolók szűrő- és teljesítményt lemérő vizsgálatainak 
elvégzésére. 
Összefoglalóan elmondható, hogy legfőbb célkitűzéseink a közösség építését, a közösségi 
élmények fokozását szolgálják, melyeken keresztül tovább erősödhet a sportág hazai és 
nemzetközi megítélése. Mivel 2022-ben sor kerül a Világjátékokra, ezért időszerűvé válik a 
következő – a COVID miatt csak – 3 éves ciklus tervezésére, illetve az új időszakra vonatkozó 
sportágfejlesztési koncepció kidolgozására is. 


