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Az egyesület vezetőségének beszámolója a 2013-ban végzett munkáról és
jelentés a közhasznú tevékenységről
Tisztelt Taggyűlés!
2013-ban, 13 klubban dolgoztunk, egyesületünk létszáma a II. félévben 237 fő volt. Az
elmúlt évekhez képest létszámunk, és klubjaink száma is nőtt, Budapesten, és vidéki
viszonylatban is.
A klubok és klubvezetők munkájukat továbbra is saját erőből, valamint különböző
személyes kapcsolatok alapján megteremtett támogatásoknak köszönhetően, önfenntartóan
végzik.
A hazai rendszeres edzések mellett központi kurzusok, szakmai összevonások és
edzőtáborok szervezését végeztük.
Eleget tettünk valamennyi iskola és társadalmi szervezet felkérésének, és színvonalas
bemutatókat, oktatásokat tartottunk. Tevékenységünket a nemzetközi szervezetek is nagyra
értékelik, hiszen egyesületünk jelentős munkát végez a sport népszerűsítésében itthon és
külföldön is.
Januárban, Párizsban mutatkozott be egyesületünk a Hanbo-jitsu anyaggal, nagy sikerrel.
Máltai klubunk ismét színvonalas nemzetközi rendezvényeket szervezett. Szakmai
fejlődésüket mutatja, hogy jó ütemben folytatták a magasabb fokozatúak felkészítését. Munkájuk
eredménye, hogy fokozatban mindenki előre lépett és jelenleg Máltán 10 mesterünk képviseli az
irányzatot, valamint jó kapcsolatot ápolnak a sziget más harcművész irányzataival.
Rendszeresen szerveztünk közös programot Harsányi Csaba mesterrel és az általa vezetett
szlovák szövetség klubjaival, valamint részt vettünk az általuk szervezett szakmai táborokban.
Mestereik közül többen regisztrálva vannak egyesületünknél is.
Képviseltettük egyesületünket Párizsban Washizu – japán mester kurzusán, valamint
Németországban, Siegfried Lory mester nemzetközi táborában is, ahol Vikartóczky Gusztáv
mester kapott magasabb fokozatot a német szövetségtől.
Május hónapban tartotta Siófokon a nemzetközi szövetség éves beszámoló taggyűlését,
melyet egyesületünk szervezett. A rendezvény kiemelt eseménye volt életünknek. A
lebonyolításban részt vett személyek lelkiismeretes munkáját köszönjük! A nemzetközi
sportvisszhang elismeréssel szólt a szervezésről és a hangulatról is. Ezen a rendezvényen Takács
Károly mester 5. dan fokozatot kapott munkája elismeréseként.
Októberben a WJJF meghívására Szardínián mutatkozott be a nihon tai jitsu. Vikartóczky
Gusztáv és Tüske Zsolt mesterek - Bertoletti mester felkérésére – két napos nemzetközi táborban
tanítottak, sikerrel.
A nyírségi területen működő klubjaink rendszeres segítséget kaptak az egyesülettől. A két
klubvezető munkáját dicséri, hogy legnépesebb klubunk is ebben a térségben működik. Több
olyan rendezvényt szerveztek a régióban, melyen 60-70 fő vett részt, és kivívta a térség
vezetőinek elismerését is. A nyári hónapokban több alkalommal látogattunk el a térségben
rendezett edzésekre, táborokba, melyek minden alkalommal a szakmai munka újabb eredményét
hozta. Gratulálunk munkájukhoz!
Június hónapban Városi József mester szervezett klubtábort csapatának, valamint ebben a
hónapban nyílt meg Bárány János klubja is.
A Zöllei Zoltán által vezetett kézitusa szakosztály önálló hazai rendezvényeket szervezett
ebben az évben is, melyekbe bekapcsolódtak más harcművész irányzatok is.
Két klubból kapcsolódtak be versenyzők a hazai szervezésű ju jitsu és grappling
versenyekbe, melyeket más szövetségek szerveztek. A versenyzők minden esetben jó
eredményeket értek el a versenyeken.

A második félévben alakult új klub Csima János mester vezetésével, valamint egy másik
sikeres klubalapítás is történt Tóth Attila mester vezetésével. Munkájuk elismerése, hogy az év
végi gyermekversenyeken már jelentős eredményeket hoztak el versenyzőik.
Téli táborunkat ebben az évben is Lentiben tartottuk, melynek hagyományosan jó volt
szakmai színvonala. A szervezés és lebonyolítás Takács Károly mester munkáját dicséri. A
táborban négyen mesterfokozatra vizsgáztak.
Városi József mester lelkiismeretes munkájának köszönhetően megalkotásra került az
MNTJJJSE Versenyszabályzata. Ennek alapján nyírségi klubvezetőink megrendezték az I.
Nyírségi Nihon Tai Jitsu Mikuláskupát, mely igen komoly és sikeres rendezvénynek bizonyult,
növelve egyesületünk jó hírét a régióban.
Fontos eredményünknek tartjuk, hogy havi rendszerességgel, elektronikus úton adunk hírt
munkánkról. Belső információs hálózatunk hatékonyan működik. Egyre több internetes felületet
használunk céljaink népszerűsítésére.
A felsoroltak így együtt igazán gazdag programról számolnak be, mely összességében
hatalmas munkát jelent. Ne felejtsük el, hogy egy szabadidős tevékenységet végző szervezet
vagyunk.
A szervezet gazdálkodása terén nem történt alapvető változás. Továbbra is önkéntes
alapon, ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat a választott és megbízott vezetők.
Könyvelésünket külső cég végezte szerződés alapján. Sikeresen pályáztunk a központi állami, és
kerületi pályázatokon is, melyek nagymértékben segítették eredményes gazdálkodásunkat.
Bevételünk összesen 2.231.270.-Ft volt, mely 30.711.-Ft előző évi maradványból, 1.404.000.-Ft
tagdíjakból, 137.160.-Ft 1%-s támogatásból, 584.345.-Ft pályázati támogatásból, és 75.054.-.Ft
egyéb bevételből adódik össze. Közhasznú munkánk támogatására,2.221.670- Ft-t fordítottunk.
Egyesületünk továbbra sem folytatott vállalkozási tevékenységet, 2013 évi eredményünk a zárás
után – 9.600- Ft. Maradvány pénzösszegünk 9.600.-Ft.
Összességében elmondhatjuk, a szervezet mindenki részére egységes, törvényes keretet
biztosít sportcéljaink megvalósításához, a tagok többsége tudásban, fokozatban előrelépett. A
szervezet nemzetközi és hazai megítélése pedig igen kedvező.
Néhány gondolat a 2014-s évről.
Ez évben két olyan terület emelkedik ki a rendezvények sorából, melyet anyagilag támogatni
kívánunk.
Az egyik ilyen terület a központi szervezésű, szakmai továbbképzéseket célzó
összejövetelek. Ide tartoznak a hazai hétvégi kurzusok és hazai rendezésű nemzetközi táborok.
A második fő területet a nemzetközi nihon tai jitsu szövetséggel való együttműködés
fenntartása, a központi, nemzetközi rendezvényeken való részvétel.
Továbbra is fontos célkitűzésünk, hogy egyesületi taglétszámuk folyamatosan
növekedjen. Ennek érdekében a jövőben is ösztönözzük a mestereket az önálló klubélet
megindítására.
Záradék:
A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a taggyűlés 2014. február.
elfogadta.
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Vikartóczky Gusztáv egyesületi elnök sk.

