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1.  AZ MSJJSZ ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSE 
 

1.1. Működési célok 

Tovább kívánjuk növelni az MSJJSZ taglétszámát, legfőbb feladatunk, hogy megszólítsuk 
azon jitsu szervezeteket is, akik nem érdeklődnek a versenyzés iránt, illetve azokat is, akik 
érdeklődnek a versenyeink és a jitsu sport nyújtotta lehetőségek iránt. A hazai járványügyi 
helyzet miatt bevezetett rendkívüli jogrend következtében csak azok számára engedélyezett 
a sportolás, akik rendelkeznek versenyzői engedéllyel, így mind azon egyesületek működése 
ellehetetlenült, akik nem foglalkoztak versenyzéssel. A jitsuval rokon vagy ahhoz közelálló 
küzdősportokokat, harcművészeteket gyakorló szervezetek is felvették az MSJJSZ-el a 
kapcsolatot, akinek stílusa, irányzata nem elismert sportág, így nem is szerezhetik meg a 
versenyengedélyeket. Mindezek azt mutatják, hogy a szakszövetség potenciálisan számos 
további szervezetet tud megnyerni magának mind a hazai jitsu életből, mind a vele rokon 
harcművészetek, küzdősportok gyakorlói között. 

2021-ben is folytatódik az EMMI által meghirdetett Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó 
Programja, melynek III. ütemének zárása 2021. február 28-án esedékes. A támogatott 
időszakban nem rendez versenyeket a szakszövetség, így a rendelkezésre álló forrásokat 
újabb eszközbeszerzésekre fogja fordítani az Elnökség. A szervezet hosszú távú 
utánpótlásfejlesztési koncepciója szempontjából fontos, hogy a IV. Ütemre is sikeresen 
pályázhassunk, hiszen, amint újra indulhat a nemzetközi sportélet, úgy rendkívül fontos lesz, 
hogy az utánpótlás korú versenyzőinket ki tudjuk küldeni nemzetközi versenyekre. 
2020 év végén elindítottuk a honlap megújításának munkálatait, mely várhatóan 2021 első 
hónapjaiban zárul le. Az új honlap átláthatóbb, felhasználóbarátabb lesz, melyet folyamatos 
friss tartalmakkal fogunk feltölteni. Távlati cél, hogy az MSJJSZ egyes adminisztratív, papír 
alapú funkcióit a honlap segítségével digitalizáljuk ezzel segítve és lerövidítve az ügymenetet 
ezzel is növelve a hatékonyságot.  
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2. VERSENYEZTETÉS 
 

 

2.1. Versenyszervezés 

Az MSJJSZ Elnöksége 2020 év végén közzétette a 2021-es év tervezett versenyeit és 

rendezvényeit. Természetesen tekintettel kell lennünk arra, hogy bármikor drasztikusan 

változhat a járványhelyzet, melynek következményeként versenyeket kell törölni vagy 

áthelyezni. Ez a kiszámíthatatlanság nagyfokú rugalmasságot fog megkövetelni a 

szervezőktől és a versenyzőktől is.  

Előzetes program: 

2021. március 6.  – Kartal Rangsorverseny 

2021. április 3. – Budapest – Jitsu Ünnepe (jitsu workshop + válogatott keretedzés) 

2021. április 17-18. – Budapest Rangsorverseny 

2021. május 15. – Budapest – Ju-Jitsu Diákolimpia 

2021. május 22. – Budapest – válogatott keretedzés + szeminárium 

2021. július 8-11. – Balatonfenyves – Nyári tábor 

2021. szeptember 11. – Siófok Rangsorverseny 

2021. október 9. – Hatvan Rangsorverseny 

2021. október 16. – Budapest – válogatott keretedzés + szeminárium 

2021. november 6. – Budapest – válogatott keretedzés + szeminárium 

2021. december 11. – Mogyoród – Ju-Jitsu Magyar Bajnokság 

A tervek szerint 1-1 tavaszi és őszi közös versenyt szervezünk a Magyar Grappling 

Szövetséggel. Az első ilyen verseny Kartalon lesz, míg a második Hatvanban kerül 

megrendezésre. Minden esemény tekintetében különös figyelmet kell fordítani a járványügyi 

előírásokra és a mindent el kell követni, hogy megóvjuk a rendezvényen részt vevőket.  

2021 első hónapjaiban megrendelésre kerülnek az edzői pólók, melyeket a tagszervezetek 

által regisztrált edzők között osztunk szét. Ennek célja, hogy a pástokon dolgozó 

versenybírók munkáját segítse és egyértelmű helyzetet teremtsen a rendezők számára, hogy 

ki jogosult a tatami közelében lenni. 

Az EMMI által meghirdetett Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának 

keretében újabb versenyrendezéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket készít elő az 

Elnökség. Újabb 168 nm tatami kerül megvásárlásra, mellyel 4 12x12 m-es pástra való 

tatamival fog rendelkezni a szakszövetség. Ezen beszerzés nyomán azonban növelni kell a 

raktárkapacitásokat, mely tekintetében a Főtitkárnak kell eljárnia. 

2.2. Versenybírói munkaterv 

Versenybíróink szinten tartása és továbbképzése rendkívüli kihívást jelent versenyek és 

egyéb tömegrendezvények hiányában. A Versenybírói Testület online képzéseket indít a 

módosított Fighting szabálykönyv ismertetésére és alkalmazására. Továbbra is fontos 

feladat lesz az új versenybírók toborzása hiszen továbbra is alacsony létszámú az aktív 

versenybírói keret.  
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A fentiek megvalósításában előrelépést jelent, hogy a tervezett nyári tábor során lehetőség 

lesz a versenybíróknak gyakorolni, leendő versenybíróknak gyakorlatot szerezni, továbbá a 

jelenlévő edzők és versenyzők szabályokkal, illetve azok értelmezésével kapcsolatos 

kérdéseket egy fórum keretében megválaszolni, megvitatni.  

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 

listán szereplő szerekről és minden ezzel kapcsolatos kérdésről. Ezen túlmenően, minden 

jelentősebb eseményen tervezünk rövid tájékoztatót tartani.  

A Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság jelentősége nagymértékben nőtt a 

járványügyi helyzet alakulása végett. 2020-ban is folyamatosan tájékoztatták az Elnökséget 

a koronavírus fertőzés kockázatairól és sportegészségügyi vonatkozásairól, valamint 

kidolgozták az edzéstartáshoz, szemináriumokhoz szükséges, illetve a fertőzésen átesettek 

visszatérését segítő protokollokat az Országos Sportegészségügyi Intézet szakmai 

állásfoglalásai alapján. Ahogy haladunk előre az időben egyre inkább világossá vált, hogy 

olyan vírus mutációk láthatnak napvilágot, melyek súlyosabb tüneteket is okozhatnak, ezért 

ezen protokollok folyamatos revíziót igényelnek. Mindezek mellett 2021-ben már elérhetőek 

lesznek a különböző vakcinák, sőt fel kell készülnünk arra, hogy a nemzetközi versenyzés 

egyik feltétele lesz az oltás megléte vagy a negatív PCR teszt bemutatása.    
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3.  SPORTSZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 
 

3.1. Magyar válogatott 

A járványhelyzet alakulásának függvényében 2021-ben, de főként annak második felében 

már újra lehetnek nemzetközi versenyek, ezért rendkívül fontos, hogy a válogatott keret 

megfelelő edzettségi állapotba kerüljön a versenyek idejére. Fontos előkészítő feladat lesz a 

versenyzők mentális és fizikai edzettségi állapotának előzetes felmérése, illetve, ha a 

vonatkozó intézkedések ezt lehetővé teszik, akkor a válogatott keretedzések 

megszervezése. A keretedzésektől azt várjuk, hogy javítsák a versenyzők felkészülési 

körülményeit és lehetőségeit a lehető legmagasabb színvonal elérése érdekében. 

Mivel az utolsó haza verseny 2020 februárjában volt, így a korábbi eredmények mind inkább 

elveszítik relevanciájukat, ezért is lesz elengedhetetlen majd a nemzetközi versenyeket 

megelőzően haza kvalifikációs versenyeket rendezni, hogy az aktuális edzettségi állapot 

dönthessen a kvalifikációs helyek sorsáról.  

3.2. Szakágak munkája 

A szakágak munkájának beindítására elsőként Ziegler Csaba Elnök tett kísérletet a Duo és 

Fighting szakágak tekintetében. Ezt a kezdeményezést tovább kell vinni a Ne-waza 

szakágban is, hogy hosszútávon is megőrizhesse a szakág eredményességét. Tálos Lajos 

Sportszakmai Alelnök javaslatára a szakágak fejlesztését nem lehet elválasztani a válogatott 

felkészítésétől, így ezen programok komplex sportszakmai célok megvalósítását teszik 

lehetővé.  
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3.3. Edzőképzés 

2020-ban indulhatott utoljára a OKJ rendszerű edzőképzés. 2021-től vagy az állami által 
központilag szervezett felnőttképzések keretében indítható edzőképzés vagy pedig a 
szakszövetség saját rendszert dolgoz ki a felnőttképzési törvénynek megfelelően. Mindkét 
útnak megvannak a maga előnyei és hátrányai az előzetes tájékoztatások alapján. Az állami 
képzéseket a Testnevelési Egyetem fogja koordinálni, de részükről még nem kaptunk 
részletes tájékoztatást. E tekintetben tehát elsőként fel kell mérni, hogy melyik szisztéma a 
legmegfelelőbb a szakszövetség számára, majd teljesíteni kell azokat feltételeket melyek 
révén elindulhatnak az új képzések. Az előkészítő munkákat 2021 első felében meg kell 
kezdeni. 

3.4. Sport Jitsu vizsgarendszer 

2020-ban megvalósultak az első sport Ju-Jitsu övvizsgák. Az általános tapasztalatok 
pozitívak voltak az Oktatási Bizottság beszámolói alapján. A rendszer további fejlesztésre 
szorul, illetve részletesen szükséges tájékoztatni a tagszervezeteket a feltételekről és 
szabályokról. 2021-ben, amint a körülmények is adottak lesznek az Oktatási Bizottság 
koordinálásával tovább folytatódnak az övvizsgák.   
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4. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
2020-as év tanulsága, hogy az előzetes terveket rugalmasan kell kezelni és készen kell állni 
a váratlan helyzetek megoldására is. Úgy indulunk neki a 2021-es évnek, hogy továbbra is 
csak a versenyengedéllyel rendelkező versenyzők sportolása engedélyezett, a versenyek 
megtartására van lehetőség, de a felelősségteljes lebonyolításhoz szigorú és következetes 
egészségügyi protokollokra valamint azok betartására és betartatására van szükség a 
résztvevők egészségének megóvása érdekében. Ez azt jelenti a szervezet számára, hogy 
készen kell arra állni, hogy amint a lehetőségek adottak, úgy képesek legyünk lebonyolítani 
a versenyeket, keretedzéseket. Fokozott óvatosságra és rugalmasságra van szükség, mert 
ezek mellett egyenlőre nem jósolható meg, hogy mikor indulhat újra a nemzetközi sportélet, 
amihez mindenképpen igazítanunk kell a versenyeinket, hogy biztosíthassuk a versenyzők 
számára a kvalifikáció lehetőségét.  
Fontos számunkra, hogy az EMMI által indított Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó 
Program sikerén túlmenően további forrásokat tudjunk bevonni a szervezet és az utánpótlás 
további fejlesztésének érdekében. 
2021-es rendezvényeinkkel kapcsolatos elvárás, hogy komplex módon szolgálják ki a 
szakszövetség szakmai igényeit, tehát egy eseményen keresztül legyen lehetőség a 
versenybírók felkészítésére, edzőtovábbképzésre, a doppingellenes tevékenység vagy 
szakági programok megvalósítására. Ez nem csak költséghatékony megoldás lehet, hanem 
jóval sokoldalúbb sportszakmai megvalósítást tesz lehetővé.  
2021 egyik legnagyobb szakmai kihívása a pandémia utáni újra indulás mellett az új 
edzőképzési rendszer felállítása és megvalósítása, mely bizonyára többlet feladatot jelent 
mind az Oktatási Bizottság, mind az egész Elnökség számára. 
A rendelkezésre álló forrásokhoz mérten, de 2021-ben kiemelt finanszírozási előnyben kell 
részesíteni a válogatott versenyeztetését, mely a sportág eredményességének fenntartásán 
túl egyben a további szakmai fejlődés záloga is. Azt is szem előtt kell tartani, hogy a World 
Games-t 2022-ben rendezik, a World Combat Games-t bizonyosan el fogják halasztani, de 
jelenleg nem rendelkezünk egyik eseményről sem pontos információkkal a kvalifikációkat 
illetően. A World Games-re vonatkozóan 2020 év elején a JJIF kiadott egy állásfoglalást, 
mely szerint a 2019-es és 2020-as és Világbajnokságainak, Európa-bajnokságainak és 
Grand Slame-jeinek eredményei vehetők számításban a kvalifikáció szempontjából, de ezt 
felül írta a koronavírus járvány és azóta nem adtak ki új szabályzást. 
Bízunk benne, hogy 2021 a koronavírus legyőzéséről és a sportélet újra indulásáról fog szólni 
és ismét lehetőség lesz közösségi események szervezésére!  


