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1 Bemutatkozás és motiváció 
 

1.1 Tradicionális Ju Jitsu 
 
1991. január elején kezdtem el Ju Jitsu-t tanulni Nagykanizsán Mislai Istvántól a Thury 
laktanyában a Magyar Ju Jitsu Szövetség (Kelemen Ryu) rendszerében. Az első pillanattól 
beleszerettem a Ju Jitsu-ba, és a lelkesedésem az évek alatt csak fokozódott. A főiskolai 
tanulmányaim miatt Budapestre költöztem, a Ju Jitsu-t továbbra is soke Kelemen István 
rendszerében tanultam, a Főnix Dojo-ban shihan Várkonyi Gábornál. 
 
Dan fokozataim: 
1. dan 
2011. Balatonfenyves, nyári edzőtábor 
 
2. dan 
2013. Balatonfenyves, nyári edzőtábor 
- szövetségi link: https://jujitsu.hu/index.php/component/k2/item/203 
- videó részletek: https://www.youtube.com/watch?v=ZkpKdS5ctSE 
- fotók: https://ju-jitsu-kelemen-ryu-veszprem.webnode.hu/fenykepgaleria/photogallerycbm_821429/64/#! 

          
 

1.2 Brazil Jiu Jitsu 
 
A Brazil Jiu Jitsu-val 2008-ban találkoztam először a szövetségünk által rendezett I. 
Földharcversenyen. Versenyzőként egy csoportba kerültem Dietz "Cápa" Gusztávval. 
Gusztival történt mérkőzésem erősen felkeltette az érdeklődésem a BJJ iránt. 
http://www.tatamicentrum.hu/index.php?mm=1&sm=6&mod=hir_new&ny=08&nid=29 
 

    
 
A verseny után Hatvanban indultak Brazil Jiu Jitsu szemináriumok (Max Carvalho 
vezetésével), és egy idő után rendszeres edzések is (Halmi Viktor, majd Dietz Gusztáv 
vezetésével), melyeket igyekeztem rendszeresen látogatni. Majd valamikor 2009 vége - 
2010 eleje körül eljutottam az első edzésre Max-hoz a Szabolcs utcába. 
 

https://jujitsu.hu/index.php/component/k2/item/203
https://www.youtube.com/watch?v=ZkpKdS5ctSE
https://ju-jitsu-kelemen-ryu-veszprem.webnode.hu/fenykepgaleria/photogallerycbm_821429/64/%23!
http://www.tatamicentrum.hu/index.php?mm=1&sm=6&mod=hir_new&ny=08&nid=29
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Jelenlegi fokozatom BJJ-ből: Lila öv, 4 csík, ZR Team 
 
A lila övet 2019 novemberében kaptam. 

 
 

1.3 Versenytapasztalatok 
 

1.3.1 Versenyző 
 
Első küzdősport versenyemen 1988-ban vettem részt. A Marcaliban rendezett 
birkózóversenyen ezüstérmet szereztem a MÁV NTE színeiben. 1990-ben az Egyesület 
forráshiányra hivatkozva megszüntette több szakosztályát, köztük a birkózást is. 
2008 óta rendszeresen versenyzem, átlagban évente 1-2 alkalommal többféle szervezetnél 
(MSJJSZ, BJJ, Grappling) többféle szabályrendszerben (Gi, NoGi, Combat). 
 

1.3.2 Bíró 
 
2010 óta rendszeresen bíráskodom versenyeken. Emlékeim szerint A "XVI. Kecskemét 
Kupa Országos Nyílt Ju Jitsu Verseny" volt az első verseny, ahol bíróként vettem részt. 
http://www.tatamicentrum.hu/index.php?mm=1&sm=6&mod=hir_new&ny=10&nid=1442 
 
2012 óta a TEK Gálákon is rendszeresen bíráskodtam. 
 

 
 
 

http://www.tatamicentrum.hu/index.php?mm=1&sm=6&mod=hir_new&ny=10&nid=1442
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1.3.3 Csapatvezető 
 
2011 óta vezetek saját Dojo-t. A veszprémi dojo-t a Magyar Ju Jitsu Szövetség technikai 
igazgatójának, shihan Kovács Attilának az engedélyével indítottam. A Siófoki Dojo-ban 
2016-ban kezdődtek a ju jitsu az edzések. Egy ideig sikerült a 2 városban párhuzamosan 
működtetni a Dojo-kat, de aztán a veszprémi dojo-t fel kellett adnom. A veszprémi felnőtt 
csoporttal párhuzamosan készültünk a Ryu övvizsgáira, városi bemutatókra és a grappling 
versenyekre, míg a siófoki gyerek csoporttal inkább földharc alapú edzéseket végeztünk, és 
velük a grappling versenyek mellett az MSJJSZ versenyen is részt vettünk. 
 
2020 év elején Max Carvalho engedélyezte részemre, hogy önálló ZR Team csapatot 
indítsak. 
 

1.3.4 Szervező, rendező 
 
Házigazdaként Siófokon több versenyt is szerveztem. Nagyobb volumenűek Berkes László 
segítségével az évadzáró grappling versenyek voltak a Szépvölgyi úti nagy csarnokban, de 
kisebb rangsorversenyeket is rendeztünk az MSJJSZ versenynaptára szerint Nagy 
Róberttel együttműködve. 
Számtalan versenyt kísértem végig bepakolástól kipakolásig. A versenyzői, bírói, 
csapatvezetői feladatok mellett nem idegen számomra a segítők irányítása és az eredmény 
kijelző programok működtetése sem. 
 

1.4 Sportszakmai tapasztalatok 
 

• Sportszakmai alelnök, MSJJSZ 

• Oktatási bizottság elnök, MSJJSZ 

• OKJ Edzőképzés, gyakorlati oktatásvezető és vizsgáztató 

• Edzőtáborok szervezése 

• Jitsu Ünnepe rendezvény szervezése (Első és második) 

• Versenyszervezés, versenyrendezés 

• Versenyfelkészítés 

• Versenyzés 

• Övvizsgára való felkészítés 

• Edzéstartás felnőtt és korosztályos csoport részére 

• Tudatos képességfejlesztéshez terjedelem és intenzitás meghatározás szerinti 
edzésterv összeállítása egyénre szabva 

• Szemináriumok szervezése 
 

1.5 Készségeim, motivációm 
 
A világosan megfogalmazott célok elérése érdekében, a tudatos stratégia szerinti, alázatos 
és kitartó munkában hiszek. Megtapasztaltam számtalanszor, hogy az összetett nagy 
méretű feladatokat hatékonyan meg lehet oldani kis operatív lépésekre bontva. 
Rendszerekben és összefüggésekben gondolkodom, figyelek az ok-okozati 
összefüggésekre. Rendkívül motivál, hogy egy összetartó csapattal komoly sikereket 
tudunk elérni. 
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Szívem-lelkem a Ju Jitsu-é, folyton önvizsgálatot tartok hogyan tudnám magamat, a 
csapatomat, és a sportág elismerését (legutóbbi ilyen jellegű munkánk a minisztériumokhoz 
beadott lektorálási anyag az állami sportedzői képzés kapcsán) jobbá tenni. 
Elnökként a szervezet fejlődése, és a célok elérése érdekében szeretném tovább 
kamatoztatni kapcsolatteremtő képességemet. 
A szakszövetség változatos összetétele kapcsán azokat a közös dolgokat, közös célokat 
keresem, melyek előrébb viszik az egész közösséget.  
Rendkívül motivál, hogy olyan személyek támogatnak az elnöki jelölésemben, akiket 
nagyra tartok sport szakmailag, és akiknek nagyon sokat köszönhetek (Berkes László és 
Kovács Gábor). 
 

2 Jövőkép, vízió 
 
Nyilvánvaló cél a sikeres nemzetközi szereplés, de ennek alapjai a hazai 
versenyrendszerben gyökereznek. Hiszek benne, hogy összefogással nagy létszámú jó 
hangulatú, magas minőségű versenyeket tud rendezni a szakszövetség, akárcsak amilyen 
a Budapest Open I. verseny volt. 
Szeretnék látni egy olyan szakszövetséget, ahol a jelentős ju jitsu irányzatok, iskolák mind 
képviselve vannak, és érzik is, hogy érdemes ide tartozni. 
A szakszövetségnek egy olyan jövőre van szüksége, ahol a rendezvényeken (versenyek, 
edzőtáborok, szakmai napok stb.) a hazai Ju Jitsu társadalom minél nagyobb tömegben 
részt vesz. 
 
A sikeres jövő alapkövei: 
 
- erős, nagy létszámú hazai versenyzői mezőny; 
- dobogós nemzetközi eredménnyel rendelkező versenyzők közvetlen támogatása; 
- dobogós nemzetközi eredménnyel rendelkező klubok támogatása; 
- utánpótlás-nevelés (gyermek szemináriumok rendezése, korosztályos versenyzés 
támogatása stb); 
- tehetségkutatás, tehetség gondozás; 
- közösségépítés; 
- olyan rendszeres média megjelenés, amely legalább a hazai jitsukák figyelmét 
folyamatosan fenntartja több közösségi média felületen párhuzamosan; 
- szoros együttműködés a tagszervezetekkel. 
 

3 Hazai versenyrendezés 
 

3.1 Általános célok 
 
- A versenyek lebonyolításában közvetlenül résztvevő személyek (bírók, adminok, segítők) 
díjai mindig legyenek kifizetve. 
- A versenynaptár jusson el a hazai jitsus társadalom összes személyéhez (edzőkhöz, 
gyermekekhez, szülőkhöz, felnőtt versenyzőkhöz, de a hobbistákhoz is). 
- Minél több versenyengedély legyen kiváltva (minél több versenyző és minél több 
sportegyesület kapcsolódjon) 
- Több száz fős versenyzői részvétel teljesen reális elvárás a rangsor versenyeken is. 
Jelenleg a Ne Waza-ban (BJJ) van a legnagyobb tömegbázis. A klubok közvetlen 
megszólításában sokat jelenthet a meglévő tényleges személyes kapcsolat. 



 Elnökjelölt programtervezet, Tálos Lajos 

 

Oldal 7 / 10 
 

- A Fighting System versenyzői létszám növelésében több klub is aktív, de személyes és 
szakmai ellentétek nehezítik az együttműködést. A közös érdekek mentén kell erősíteni a 
szakágat. Szükséges a többi tradicionális iskola igényfelkeltése legalább 
utánpótláskorúakat tekintve. Támogatni kell a gyakorlóversenyekre és szemináriumokra 
vonatkozó kezdeményezéseket több szinten, akár szervezésben, rendezésben vagy 
infrastruktúrában. 
- A Duo System versenyszámot újra be kell indítani. 
- Magas színvonalú versenyeket kell rendezni. A jó minőségű tatamik adottak. A 
számítástechnikai háttér is megvan. A bírói munka színvonala a magas fokozatú BJJ-sek 
megjelenésével nagyságrendeket emelkedett a Ne Wazában. Minden körülmény adott, már 
csak a szervezőcsapatot kell összehangolni, és a kommunikációt javítani a tagszervezetek 
felé. 
- A magas színvonalú verseny feltétele a jól felkészült versenyzők nevezése. 
Elfogadhatatlan, hogy a válogatott versenyzők nem aktív tagjai a hazai mezőnynek. 
 

3.2 Európa Kupa 2022 
 
Iszonyat lemaradásban van a szakszövetség a szervezési feladatokat illetően. Terembérleti 
szerződést kell mihamarabb kötni! Összehangolt jó szervezőcsapatra van szükség. Az 
elvégzendő feladatokat le kell bontani időrendre sorrendben, tételesen logikai csoportokba 
rendezve, hozzájuk felelősöket kell rendelni. Egyszer a szakszövetséggel már elkezdetünk 
egy Európa Kupát szervezni, ami akkor a pandémiás helyzet miatt elmaradt. Az akkori 
szervezési feladatok során gyűjtött tapasztalatokat érdemes felhasználni. 
Az általam javasolt elnökség összetételével a Szakszövetséget képesnek tartom arra, hogy 
ennek az óriási kihívásnak jó minőségben tegyen eleget, és kivívjuk a nemzetközi 
elismerést. Berkes László versenyrendezési tapasztalataira biztosan alapozhatunk. 
 

4 Nemzetközi versenyzés 
 
Rendkívül nagy előre lépésnek tartom, hogy egyre több Ne Waza versenyző részesül 
nemzetközi versenyzési támogatásban. A Ne Waza szakágban nem csak hatalmas 
tömegbázis van, hanem nagyon erős szaktudás is, amit a nemzetközi elért eredmények 
egyértelműen bizonyítanak. 
Mindenképpen szükséges a szakszövetségnek azokat a versenyzőket és klubokat 
támogatnia, ahonnét a nemzetközi eredmények érkeznek, hiszen az egész sportágunk ez 
által van minősítve a minisztérium által. 
A World Games-en való eredményes szereplés mindenképpen egy újabb hatalmas 
lendületet adna a hazai JU JITSU versenysport fejlődésének. 

5 Képzések 
 

5.1 Edzőképzés 
 
Mint köztudott a jelenleg folyó OKJ szerinti edzőképzés kifutóban van. A sportág 
szempontjából kiemelten fontos, hogy a továbbiakban is lehessen szerezni államilag 
elismert bizonyítványt ju jitsu edzőként. 
Berkes László közreműködésével az alapokat letettük. A Testnevelési Egyetem 
jóváhagyásával már nyáron megküldtük a minisztériumok felé akkreditálásra a 
Programkövetelmény javaslatunkat a sportágunkra vonatkozóan. 
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Tudomásunk szerint várhatóan még az idei évben fel fog kerülni a választható listára a JU 
JITSU is, ami alapján már a konkrét képzések is indíthatóak lesznek. 
 

5.2 Bíróképzés 
 
A magas színvonalú bírói munka garanciája a magas színvonalú versenyeknek. A képzett 
versenyzők és az eredményes edzők alap elvárása egy versenyrendszerrel kapcsolatban a 
részrehajlás nélküli és megkérdőjelezhetetlen szaktudású bírók jelenléte. Elsősorban 
széles körben elismert magas szaktudással rendelkezőket kell bevonni az MSJJSZ 
versenyein való bíráskodásra. 
 
Cél, hogy folyamatosan legyenek jelen a nemzetközi versenyeken magyar bírók 
nemzetközi minősítéssel. 
 

6 Szakágak támogatása 
 
Minden szakágat támogatni kell. Ugyanakkor minden szakágnak megvannak a 
sajátosságai. A szakágak más problémákkal és más nehézségekkel küzdenek, illetve a 
nemzetközi eredmények alapján más szinten is állnak jelenleg. 
 
Az elindult keretedzések jó alapokat biztosítanak a további szakági munkákhoz. 
Mondhatjuk, hogy egyértelműen elindult egy folyamat, aminek már van iránya. A résztvevők 
körét szélesíteni kell, és most már konkrét visszamérhető célokat kell megfogalmazni és 
közzétenni. 
 

7 Sport Ju-Jitsu övfokozatok 
 
Tényleges igény jelentkezett több tagszervezet részéről is egy egységes Sport Ju-Jitsu 
övfokozati rendszer bevezetésére, melyet a szakszövetség felügyelne. 
Három tagszervezetnél volt már 1-1 vizsga alkalom. Megfelelő tapasztalat gyűlt össze, 
hogy a tanulságok levonása után az egységes követelményrendszer is megfogalmazásra 
kerüljön. 
 

8 Társadalmi szerepvállalás 
 

8.1 Közhasznúvá válás 
 

8.2 Diákolimpia rendezés 
 

8.3 Esélyegyenlőség 
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9 Alapszabály módosítási javaslatok 
 

9.1 Székhely változtatás 
 
Indoklás: 
Az új elnökség megválasztásával szükségessé válik, hogy az MSJJSZ áttegye székhelyét. 
A székhelyváltoztatáshoz Alapszabály módosításra van szükség. 
 
Javaslat: 
Az új elnök állandó lakcíme. 
 

9.2 Felügyelőbizottság mandátumának módosítása 
 
Indoklás: 
Az MSJJSZ jelenleg hatályos alapszabálya ellentmondásos, mivel az Alapszabály 12. § (3) 
szerint a Közgyűlés 4 évre választja a tisztségviselőket, ugyanakkor a 20. § (2) azonban 5 
éves időtartamot ad meg a Felügyelőbizottság tagjainak mandátumára. 
 
Javaslat: 
Egységesíteni kell a tisztségviselők mandátumát, hogy a Közgyűlés egyszerre tudja 
megújítani a tisztségeket. 
 

9.3 Etikai és Sportfegyelmi Bizottság mandátumának meghatározása 
 
Indoklás: 
Az MSJJSZ jelenleg hatályos Alapszabályának 12. § (3) szerint a Közgyűlés 4 évre 
választja a tisztségviselőket, ugyanakkor a 21. § (1) erről nem rendelkezik, ami 
félreértésekre adhat okot. 
 
Javaslat: 
Egységesíteni kell a tisztségviselők mandátumát, hogy a Közgyűlés egyszerre tudja 
megújítani a tisztségeket. 
 

9.4 Az MSJJSZ Elnökségének átalakítása 
 
Indoklás: 
Az MSJJSZ jelenleg hatályos Alapszabályának 7. § rendelkezik az MSJJSZ 
tisztségviselőiről és szervezeti egységeiről. Ez a felépítés túl komplex, nem tud hatékonyan 
működni és nehéz feltölteni olyan tagokkal, akik aktívan részt tudnak venni a közös 
munkában. Éppen ezért célszerű ennek egyszerűsítése a hatékonyság növeléséhez. 
 
Javaslat: 
A Bizottsági rendszer helyett egy megnövelt létszámú Elnökség tagjait kell kijelölni 1-1 
feladat végrehajtásra, felügyeletére vagy sportszakmai terület feladatainak ellátására. 
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Az új Elnökség tagjai (9 fő): 

a) MSJJSZ Elnöke,  
b) Sportszakmai Alelnök, 
c) Sportigazgató Alelnök,  
d) Főtitkár, 
e) Választott Elnökségi tagok (5 fő) 

 
Törlésre kerülő bizottságok és tisztségek az elnökségből: 
- Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság 
- Oktatási Bizottság 
- Versenybírói Testület elnöke 
- Média és Marketing Vezető 
- Szövetségi kapitány 
 

9.5 Munkacsoportok és megbízott tisztségviselők 
 
Sportszakmai bizottságok helyett munkacsoportok és megbízott tisztségviselők legyenek. 

10 Jelöltjeim névsora 
 
Elnökség: 
 

1. Elnök     

2. Sportigazgató alelnök Berkes László 

3. Sportszakmai alelnök Spalovszky Csaba 

4. Főtitkár   Hullám Dénes 

5. Elnökségi tag  Száz Richárd 

6. Elnökségi tag  Nagy Róbert 

7. Elnökségi tag  Stágel György 

8. Elnökségi tag  Juhász Tamás 

9. Elnökségi tag  Kovács Gábor 

 

Felügyelő bizottság elnöke  Szilágyi Dávid 
Etikai bizottság elnöke  Ziegler Csaba 
 


