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Az egyesület vezetőségének beszámolója a 2014-ben végzett munkáról és
jelentés a közhasznú tevékenységről

Tisztelt Taggyűlés!
2014-ban, 15 klubban dolgoztunk, egyesületünk létszáma a II. félévben 224 fő volt. Az
elmúlt évekhez képest klubjaink száma is nőtt, két új klub kapcsolódott be a munkába Tóth
Attila, és Nyesti Csaba vezetésével.
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.
Főbb tevékenységünk alapvetően a mindennapi sport, a szabadidős tevékenység
biztosítása volt, de ez mellett jelentős eseményeket szerveztünk, valamint részt vettünk mások
által szervezett eseményeken.
Január hónapban Franciaországba látogattunk, ahol Hanbo-jitsu anyagot oktattunk a
régióból összegyűlt jitsukáknak.
Február hónapban Pere Calpe mester látogatott el hozzánk, aki tambo-jitsu anyagát oktatta
magasabb fokozat számára. Ugyan csak ebben a hónapban látogattunk el Nyitrára a helyi klub
meghívására, ahol a nihon tai jitsu anyagát tanítottuk. Ebben a hónapban tartottuk beszámoló
taggyűlésünket is Budapesten.
Márciusban küldöttség utazott Barcelonába, ahol részt vettünk a nemzetközi szövetség
éves kongresszusán. Ez időben zajlottak itthon a klubok magasabb fokozatú vizsgái is.
Április hónapban Máltán rendezett kurzust Tüske Zsolt mester, melyen sikeresen
vizsgázott Joe Grima 2. dan fokozatra. Bár ez csak szeptemberben derült kis sikeres akciót
indítottunk a személyi jövedelemadó 1%-nak gyűjtésére ebben a hónapban. Szintén áprilisi
esemény volt, hogy a Nyírmadai klub teljes csapata tett szakmai vizsgát Lovas Zoltán és Bárány
János mesterek előtt. Április hónapban Fonbank Roland mester tanítványa jeleskedtek a kempo
magyar kupa versenyen, valamint a városligeti sportbemutatón. Ugyancsak sikereket ért el a
kézitusa szakág az országos versenyen. Április utolsó hétvégéjén küldöttség utazott Romániába,
ahol részt vettünk a Seibukan Akadémia éves rendezvényén. Mára már elmondhatjuk, hogy
legnagyobb sikerünk nem a részvétel volt, hanem új barátokat találtunk ott, melynek
eredményeként Szatmárnémetiben is megindult a nihon tai jitsu oktatása.
Május hónapban A szlovákiai Trnaván tartottunk nihon tai jitsu kurzust, valamint ebben a
hónapban rendeztük mester fokozatra való központi felkészítésünket Budapesten. Köszönjük
azoknak a lelkes tagjainknak munkájukat, akik részt vettek a gyermeknapok, sportválasztók és
egyéb önkormányzati rendezvények programjaiban, ez időben.
Június hónapban, a lövészek napja rendezvény keretén belül a Iván János klubvezetőnk
vezetésével kis csapat utazott Szolnokra, ahol sikeres bemutatót tartottak a laktanyában. Szintén
ebben a hónapban bokszmérkőzésen vett rész sikerrel Tóth Attila mester versenyzői csapata.
Nyári táborunk ez évben a legnagyobb rendezvényünk volt, melye Balatonlellén rendeztük, ahol
sikeres vizsgát tettek nihon tai jitsu 1. dan fokozatra: Csalay Balázs és Sipos Roland. Harmadik
dan fokozatra: Bökény Attila, Dr. Hullám István. Szombaton délután tettek sikeres vizsgát

negyedik dan fokozatra Lovas Zoltán, Láng László és Csima János. A vizsgákat megtekintette
táborunk vendége Vlado Schmidt mester is, aki elismeréssel szólt a felkészültségről és a csapat
munkájáról. Több évtizedes munkájuk elismeréseként, aktív edzői tevékenységük befejezése
alkalmából a szervezet nevében köszönetet mondott Lepesi György mesternek, Szolnoki Károly
mestereknek. akik második dan fokozatot kaptak a rendezvényen. Első dan fokozatot
adományozott Saródi Évának, aki hosszú éveken át segítette Lepesi György mester
tevékenységét, és maga is tevékenyen részt vállalt a nihon tai jitsu népszerűsítésében.
Július hónapban rendezte Nyírségi klubunk „nihon tai jitsu maraton” rendezvényt, melyen
már hivatalosan is képviseltette magát a Szatmárnémeti csapat, valamint a szolnoki katonai
küldöttség. Ebben hónapban tartotta kézitusa szakágunk nyári táborát, Városi József mester nyári
klubtáborát, Király György és Iván János klubvezetők közös nyári táborát, valamint Harsányi
Csaba mester szlovákiai táborát. Mindegyik rendezvény sikeres volt, melyről a résztvevők
elismeréssel szóltak. Nyári esemény volt, hogy Révész Ágoston mester Ecuadorba látogatott,
ahol a helyi nihon tai jitsu szervezet klubjában edzett és oktatott. Meg kell említeni Kovács Ádám
mestert is, aki nyári vakációját töltötte Máltán, és aktívan bekapcsolódott az ottani klub edzéseibe
ez időben is.
Augusztus hónapban a nihon tai jitsu anyagát oktatta egy héten át a Csehországi
Valticében, ahol a Cseh ju jitsu szövetség tartotta éves táborát.
A nyári hónapok után minden klubban beindultak a heti rendszeres foglalkozások.
Szeptemberben Nyitrán oktattunk nihon tai jitsu anyagot a helyi klub meghívására. Tóth Attila
mester tanítványai ez időben az országos szambo versenyen szereztek hírnevet maguknak és az
irányzatnak. Tiborszálláson pedig jótékonysági estet valamint szakmai bemutatókat rendeztek a
térség klubvezetői szervezésében. A hónap végén Lovas Zoltán mester és néhány lelkes
tagtársunk részt vettek a yoshimin jitsu magyarországi rendezvényén segítve ezzel Lázár László
régi harcostársunk munkáját.
Október hónapban Vikartóczky Gusztáv mester ismét Máltán oktatott, és ez időben tett
sikeres vizsgát 1 kyu fokozatra Király György klubvezetőnk. A hónap végén tartottunk szakmai
tábort Nyírmadán, melyen hivatalosan is megalakult a romániai nihon tai jitsu klubunk Nyesti
Csaba karate mester vezetésével, aki megbízást kapott a térségben való szakmai munka
elterjesztésére.
November hónapban rendeztük szokásos téli táborunkat Lentiben, mely ismét szakmai
sikerekkel zárult. A rendezvényen több klub is képviseltette magát. Ebben a hónapban ismét
meghívást kaptunk Trnavára, ahol most Lovas Zoltán mester oktatott Harsányi Csaba mesterrel
együtt. A „Szociális város rehabilitáció Nyírmadán” című projekt keretében ismét komoly
szakmai munkát végzett a területen működő két klub. A versenyeredményeket ismét Tóth Attila
mester csapata szolgáltatta, most az utánpótlás judo versenyen, ahol sikerrel szerepeltek
tanítványai.
December hónapban a kézitusa szakág sikerrel szerepelt a XIV. Szondi kupán. A Veterán
Harcművészeti Klub égisze alatt megkezdődött a mozgásában korlátozott személyek önvédelmi és biztonságérzetet növelő sortevékenysége. Első nyilvános fellépésük a decemberben
megrendezett mikuláskupán igen nagy sikert aratott. Ehhez kapcsolódóan Dr. Hullám István
mester főiskolai tanár a Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlésén Szegeden előadást
tart: A Harcművészetek mozgásvilágának alkalmazási lehetőségei a fogyatékkal élők közösségi
rehabilitációjában címmel. Előadásában bemutatja sportegyesületünket is, mely így ismertté válik
orvos szakmai körökben is.

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. Ez évben nem sikerültek pályázataink, sem
a központi állami, sem kerületi szinten, így gazdálkodásunk szegényesebben alakult, mint az
elmúlt években.
Bevételünk összesen 1.653.806.-Ft volt, mely 9.600.-Ft előző évi maradványból, 1.254.000.-Ft
tagdíjakból, 390.200.-Ft 1%-s támogatásból, és 6.-.Ft egyéb bevételből adódik össze. Közhasznú
munkánk támogatására 1.607.786.- Ft-t fordítottunk.
Egyesületünk továbbra sem folytatott vállalkozási tevékenységet, 2014 évi eredményünk a zárás
után 36.420.- Ft. Maradvány pénzösszegünk 46.020.-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 2015-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 2015. február.
elfogadta.
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