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Az egyesület vezetőségének beszámolója a 2015-ben végzett munkáról és
jelentés a közhasznú tevékenységről

Tisztelt Taggyűlés!
2015-ben, 17 klubban dolgoztunk, egyesületünk leigazolt létszáma a II. félévben 190 fő
volt. Az elmúlt évekhez képest klubjaink száma is nőtt, két új klub kapcsolódott be a munkába
Lovas Zoltán, Csima János vezetésével.
A klubok és klubvezetők munkájukat továbbra is saját erőből, valamint különböző
személyes kapcsolatok alapján megteremtett támogatásoknak köszönhetően, önfenntartóan
végzik.
Fő tevékenységünk továbbra is a szabadidős, rendszeres sporttevékenység biztosítása,de a
ezek mellett központi kurzusok, szakmai összevonások és edzőtáborok szervezését végeztük.
Eleget tettünk valamennyi iskola és társadalmi szervezet felkérésének, és színvonalas
bemutatókat, oktatásokat tartottunk. Iskolai rendezvényeken, nyílt testnevelési órákon
mutatkoztunk be országszerte. Köszönet ezért a szervezőknek és a résztvevőknek is.
Tevékenységünket a nemzetközi szervezetek is nagyra értékelik, hiszen egyesületünk jelentős
munkát végez a sport népszerűsítésében itthon és külföldön is.
Éves értékelésünk a naptári rendnek megfelelően a következő:
Január hónapban Franciaországba látogattunk, ahol Hanbo-jitsu anyagot oktattunk a
régióból összegyűlt jitsukáknak, valamint Tüske Zsolt mester Algériában vezetett le egy hétvégi
kurzust az ottani nihon tai jitsu szervezet felkérésére.
Februári kiemelt eseményünk volt a beszámoló taggyűlés és az azt követő központi edzés
program. Ugyan csak februárban Nyitrán oktattak Harsányi Csaba és Vikartóczky Gusztáv
mesterek a helyi klub meghívására.
Márciusban tett magasabb mesterfokozatra vizsgát Rapai Levente és Hullám Dénes. A
hónap utolsó hétvégéjén küldöttség utazott Rómába a nemzetközi szövetség közgyűlésére, mely
vegyes eredményeket hozott. A nemzetközi vezetőség csak ideiglenes – egy évre szóló megbízást
kapott, mely ez évben kerül ismét napirendre. Március hónap esemény volt, hogy Máltán
felkészítő edzést tartott Vikartóczky Gusztáv mester. Itthon kiemelt esemény volt a keleti régió
összevont edzése, valamint több mint 50 tanuló közös vizsgája, melyet Lovas Zoltán mester
vezetett le a helyi klubvezetőkkel és a résztvevő vendég mesterekkel. Örömmel vettük, hogy a
Szatmárnémetiben működő klub rendszeresen részt vesz ezeken a rendezvényeken, valamint több
klub együttműködését is sikeresen szervezik a régióban.
Április hónapban rendezte tavaszi központi táborát a Cseh Ju jitsu Szövetség, melyre
oktatni hívták meg Harsányi Csaba és Vikartóczky Gusztáv mestereket. Ez a nemzetközi
kapcsolat is évek óta jelzi a két szervezet közti kiváló szakmai együttműködést. Nyílt napokon
arattak sikert bemutató csoportjaink a keleti régióban Gyürén, valamint Szatmárnémetiben a nyílt
napokon. Ebben a hónapban Olaszországba látogatott Vikartóczky Gusztáv mester, ahol részt vett
a WASCA világszövetség 40. évfordulóján rendezett összejövetelen. A közös munka és ünneplés
célja az volt, hogy megismerjük ennek a szervezetnek szakmai tevékenységét és vezető mestereit.
A rendezvény óta eltelt időben rendszeres információ cserére kerül sor a két szervezet között.
Május hónapban tovább szélesítettük nemzetközi kapcsolatainkat, hiszen részt vetünk a
WKF nemzetközi találkozóján Belgiumban. Ez a világszövetség vezetőin keresztül komoly
szakmai elismeréssel bír Európában és Amerikában is. A kétnapos edzéssorozaton most több
mint 600 fő vett részt, akik húsz országból érkeztek. Májusban már szinte visszatérő dátum a
szakmai továbbképzések rendszerébe iktatott mesterek és klubvezetők képzése. Az elmúlt évben
is nagy népszerűsége volt ennek a rendezvénynek, ahol Harsányi Csaba, Lovas Zoltán is oktatta

ju jitsu technikai megoldásait. A rendezvény fő támogatója a Budapest Bank Budapestért
Alapítvány volt – köszönjük ismét nekik a támogatást! Május hónapban szerzett elismerést a
magyar harcművészeteknek Zöllei Zoltán mester, aki csapatával Németországban vett részt
katonai táborban. Elismerést kapott munkájáért Nyesti Csaba és Iván János klubvezetőnk is az
ötödik alkalommal megrendezett Magyar Világtalálkozó rendezvénysorozata keretében.
Június hónapban rendezte közelharc kézitusa szakosztályunk bajnokságát, mely ebben az
évben is sikeres volt. A nemzetközi kapcsolatok további szélesítése érdekében szervezetünk
bekapcsolódott a WJJF/WJKO világszövetség munkájába. Ez az egyik legrégebben működő
szervezet, mely a világon összefogja a ju jitsuval foglalkozó szakmai szövetségeket. A szervezeti
tagság mellett elismerő fokozatokat adományozott a szervezet, megerősítve ezzel mestereink
nemzetközi státuszát. Döntésünk után a nemzetközi harcművész társadalom számos elismert
mestere gratulált a szervezet munkájához, és a közös munkához. Júniusban itthon nyílt napot
tartottunk a Honvéd küzdőcentrumban, melyen alapvetően a budapesti klubok tanulói vettek
részt.
Július – szokás szerint – a nyári edzőtáborok időszaka. Ebben évben is ellátogattunk
Radavára, ahol Harsányi Csaba meghívására Vikartóczky Gusztáv és Lovas Zoltán mesterek
oktattak. A tábor sikerein lelkesülve megállapodás született arról, hogy nagyobb népszerűsítést
érdemel ez a rendezvény, így ebben az évben szeretnénk nagyobb létszámmal itt részt venni.
Központi nyári táborunkat is ebben a hónapban tartottuk a Balaton partján, melyre vendégként
érkeztek Günter Painter, Kari Leicman és Harsányi Csaba mesterek. A nyári táborban sikeres
vizsgát tett Kunos Ádám első dan fokozatra. Júliusban tartotta Hernaez mester szokásos nyári
táborát, mely annyiban volt különleges ez évben, hogy valamennyi ország képviseltette magát
azon, előkészítve ezzel a nemzetközi kongresszus újabb eseményét. Erről sajnos lemaradtunk,
hiszen nem volt betervezve ez az utazás.
Augusztus hónapban a Cseh ju jitsu szövetség tartotta nyári táborát, mely ugyancsak
megérdemli a nagyobb reklámot. Ebben az évben Spartaco Bertoletti mester magas elismeréseket
hozott Harsányi Csaba és Vikartóczky Gusztáv mesterek számára, akik 7. dan fokozatot kaptak a
WJJF/WJKO szervezettől. A táborban Hanshi titulust kapott Iván Gibala mester. A nemzetközi
sikerek mellett nem szabad elfeledkezni a hétköznapok hőseiről sem, aki egész nyáron folytatták
a rendszeres testedzést, és akik ebben hónapban tettek magasabb fokozatra övvizsgát ország
szerte. Iván János és csapata a hónap végén Szolnokra látogatott, ahol a város napja alkalmából
rendezett emléknapon erősítették kapcsolatukat a honvédség 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj
katonáival.
Szeptemberben a civil társadalmi kapcsolatok kerültek ismét előtérbe, így bemutatókon
vettek részt a Nyírségi klub és a Rendvédelmi Közelharc dojo harcosai is. Iván János a romániai
regionális karate szövetség vezetésétől 1. dan fokozatot kapott self defense karate-jitsu
irányzatból, elismerve ezzel nemzetközi kapcsolattartó munkáját. Szeptember hónapban ismét
aktívan bekapcsolódtunk a Magyar Sport Ju jitsu Szakszövetség adminisztrációs és verseny
előkészítő munkájába.
Októberben folytattuk klubvezetőink és mestereink szakmai továbbképzését a tervezett
rendszer szerint. Balatonvilágoson tartottunk felkészítést részükre, melyet Csima János mester
szervezett meg. A rendezvényen második dan fokozatot kaptak Takács Károly és Lovas Zoltán
mesterek Nihon Kobudo Hanbo-jitsu irányzatból. Ebben a hónapban tartottak összevont
övvizsgát a keleti régió klubjai, melyre ismét Lovas Zoltán mester látogatott el. A rendezvényen
több mint 50 magasabb kyu fokozat került átadásra.
November hónapban rangos itthoni és nemzetközi események is zajlottak. Tüske Zsolt
mester Marokkóban vezetett le egy hétvégi kurzust az ottani nihon tai jitsu szervezet
meghívására. Csima János mester Olaszországba látogatott, ahol részt vett a WJJF egyik
tagszervezetének kiemelt rendezvényén, valamint további egyeztetéseket végzett a két szervezet
közös programjait illetően. A Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség éves versenyén két tanulónk
is sikereket ért el a Kisvarsányi klubból. Iván János klubvezetőnk tovább erősítette kapcsolatát a
honvédséggel, ellátogatott a szolnoki alakulat honvédelmi napjára. Zöllei Zoltán mester sikeres
késharc szemináriumot szervezett Budapesten. Bemutatót tartott Hullám István és Csalay Balázs
a Gábor Dénes főiskolán. Ebben a hónapban tartottuk központi téli táborunkat – szokásosan –

Leni városában, melyet most is Takács Károly mester szervezett. A rendezvény évek óta kiváló
szakmai eseménye egyesületünknek, mely hagyományt folytatni kívánjuk ez évben is.
A december sem telt eseménytelenül számunkra. A klubok közös záró edzéseket tartottak,
melyre meghívás kaptak más klubok tagjai is. Az ilyen rendezvények nyitottabbá teszik
munkánkat, erősítik egymás jobb megismerését. Összeállításra került egyesületünk 2016 évre
szóló rendezvényterve, melybe beillesztésre kerültek a főbb hazai és nemzetközi események is. A
nihon tai jitsu nemzetközi szervezet is felvette rendezvényeinket a központi információk közé,
így várható irányunkba a nagyobb figyelem a tagországok részéről. Decemberben kerültek
előkészítésre januári, központi rendezvényeink is, melyről majd egy év múlva számolunk be.
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 sikeresen pályáztunk több
területen és kampányunk is sikeresnek mondható az 1% megszerzése terén. Közhasznúsági
besorolásunkat – sajnos – törölte a bíróság, mivel a megadott határidőre nem adtuk be ismételten
a besoroláshoz szükséges hivatalos iratokat. Ebben az évben tervezzük ennek gyakorlati
felülvizsgálatát, és amennyiben ezt ésszerűnek ítéljük, megkezdjük az ismételt eljárás
megindításához szükséges munkát.
Bevételünk összesen 2.647.803-Ft volt, mely 46.020-Ft előző évi maradványból, 1.396.500-Ft
tagdíjakból, 285.274-Ft 1%-s támogatásból, és 920.009-.Ft egyéb bevételből adódik össze.
Egyesületünk továbbra sem folytatott vállalkozási tevékenységet, 2015 évi eredményünk a zárás
után 112.886- Ft. Maradvány pénzösszegünk 158.906-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 2016-s évről.
Ez évben három 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.
A harmadik a nemzetközi szövetségekkel való együttműködés fejlesztése, részvételek
támogatása nemzetközi kurzusokon, valamint a határon átnyúló rendezvényeken való megjelenés
támogatása.
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 pénzügyi jelentést a taggyűlés 2016. február. 27-n, egyhangúan elfogadta.

Vikartóczky Gusztáv egyesületi elnök sk.

