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Juhász Ferenc 7. Dan-os karate mester az SKS-SKDUN karate szövetség elnöke, technikai 

vezetője. A Magyar Karate Szövetség alelnöke, az SKDUN világszövetség főtitkára. 

A szövetség klubjai és több mint 20 egyesülete Heves, Borsod, Hajdú, Tolna és Pest megyékben 

működnek, személyesen Egerben, Felsőtárkányban, Mezőkövesden tart edzéseket. 

Juhász Ferenc 1967-ben született Egerben. 

Az általános iskolai tanulmányait Felsőtárkányban végezte, majd Debrecenben folytatta 

tanulmányait. Eredeti szakmája vegyész, de rendelkezik gazdasági informatikus és felsőfokú 

kereskedelmi menedzserképesítéssel is. 2007-ben a Gábor Dénes főiskolán államvizsgázott, 

mint közgazdász. 

Munkahelye az Egertej Kft., ahol kereskedelmi osztályvezetőként dolgozik. 

1981-ben kezdett el karatézni. Shotokan karatéval Debrecenben ismerkedett meg, ahol Géczi 

Tihamér és Deli Ferenc voltak edzői. Első vizsgáját sensei Rusznák Gergely előtt tette le. 

Már 8 kyu fokozattal segített edzést tartani Füzesabonyban, Kálban. Egerben először 

indított shotokan tanfolyamot a Közgazdasági Szakközépiskolában Shihan Borza Józseffel 

egyeztetve 1987 január 5.-én. 

Az első dan-t 1992 február elején tette a második dant rá hét évre szerezte Yorga mesternél. 

1996 tavaszán Sára Károly senseiel karöltve átvették az Egyesület irányítását, és a fudokan 

vonalat követve újra erős lett a shotokan karate Egerben. 

Höning Miran-Buda sensei segítette éveken keresztül a klubot, akinek nagyon sokat 

köszönhetet az egri karate. Vezetésével, segítségével, Juhász Ferenc több éven keresztül a 

fudokan válogatott tagja volt. 



1998-1999-ben elvégezte az A.J.K.A. Tanító Iskola programot, majd 2000-2001 az USA 

Long Island University "Karate Instructor Program"-ját. 

2005-ben vizsgázott hatodik danra. 

2006 ban a wuko nemzetközi világszövetségtől is megkapta a hatodik dan fokozatot. 

2008-ban csatlakozott az SKDUN világszövetséghez. 

2010-ben az év edzője lett Egerben. 2011 áprilisában az SKDUN világszövetsége főtitkárrá 

választotta és 7 dan fokozatra emelte, jelenleg is ő tölti be ezt a posztot a világszövetségben. 

Jelenleg a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke. 

Két Európa Bajnokság (2011 és 2013), valamint két világbajnokság szervezése (2009; 2017) 

fűződik a nevéhez. 

A sportvezetői tevékenységén túl számos alkalommal és módon segítette és segíti szülőfaluját. 

Az ő kezdeményezésére és aktív segítségével indult be az iskolatejprogram. 

Állandó segítőnk a rétesnapok szervezésénél a tejtermékek beszerzésében, és az egyéb 

települési rendezvények rendszeres segítője. Az ő aktív segítségének és közbenjárásának 

köszönhető a felsőtárkányi általános iskola sportszertárának a bővítése is. 

 

38 éve karatézik és 35 éve tanítja karatéra a fiatalokat, és a kevésbé fiatalokat. Kitartása, 

emberi tartása, a sport, a tanítás és a munka iránt tanúsított alázata példa minden 

felsőtárkányi polgárnak, és példa lehet a Magyar Nemzetnek is! Sportban elért eredményein, 

spotvezetői tevékenysége által ismeri az ország, Európa és a világ karatésainak közössége, 

megtiszteltetés Felsőtárkány díszpolgárai közé fogadni! 
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