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Az egyesület vezetőségének beszámolója a 2017-ben végzett munkáról és gazdálkodásról 

  

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

2017-ben, 10 klubban dolgoztunk, egyesületünk leigazolt létszáma a II. félévben 

145 fő volt. Az elmúlt évekhez képest klubjaink taglétszáma kicsit emelkedett, mintegy 

13 fővel. 

 A klubok és klubvezetők munkájukat 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, köszönet ezért a szervezőknek és a 

résztvevőknek is. Tevékenységünket a nemzetközi szervezetek is nagyra értékelik, hiszen 

egyesületünk jelentős munkát végez a sport népszerűsítésében külföldön is. 

Rendszeres résztvevői vagyunk a Magyar Sport ju jitsu Szakszövetség, a Magyar 

Judo Szövetség, A Magyar Kempo Szövetség és a Magyar Szambo szövetség 

versenyeinek, bizonyítva ezzel is irányzatunk sikerességét. A versenyzők és utánpótlásuk 

nevelésében jelentős szerepe van a Kisvarsányban, Siófokon és Tamásiban működő 

klubjainknak. 

Éves értékelésünk a naptári rendnek megfelelően a következő: 

 

Január hónapban, Franciaországban Hanbo-jitsu anyagot oktattam a régióból 

összegyűlt jitsukáknak. Ugyan csak januárban új vezetéssel állt fel a Nátán dojo Siófokon, 

Csima János mester külföldre költözése miatt. 

Februári kiemelt eseményünk volt a beszámoló taggyűlés és az azt követő központi 

edzés program, melyre Serge Rebois francia mestert hívtunk baráti látogatásra és 

továbbképzésre. Februárban a Veterán harcművész klub és a Honvédsuli közös katonai 

sportrendezvényt szervezett.  

Márciusban a Jász viadal országos versenyén kimagasló eredményeket értek el a 

Király György klubjából induló fiatalok, akik azóta is egyesületünk versenyzőinek 

élvonalát alkotják. 

Április 1-2-n tartotta az FMNITAI nemzetközi kongresszusát Barcelonában. A 

rendezvényen Shihan Vikartóczky Gusztáv és Sensei Csima János képviselte 

egyesületünket. A kongresszus nem hozott változást a nemzetközi sportéletben. 

Május hónapban hanbo-jitsu kurzust tartottunk, valamint néhány versenyzőnk 

ismét eredményesen szerepelt Keszthelyen a ju jitsu versenyen. Fontos megjegyeznünk, 

hogy ezeken a versenyeken Hullám Dénes és Dr. Hullám István mesterek színvonalas 

bírói munkát végeztek. Hullám Dénes ebben a hónapban eredményes szakmai vizsgát tett 

és nemzetközi bíróként lett bejegyezve Párizsban. Ezek után Hullám Dénest a bírói 

bizottság elnökének választotta a MSJJSZ. 

 Május 6-n Shihan Harsányi Csaba, Shihan Vikartóczky Gusztáv és sensei Lovas 

Zoltán Rimaszombaton tartott edzést a helyi csapat meghívására, majd május 20-n 

Poprádon tartottak szakmai kurzust. Május 26-29 között vizsgatábor volt Máltán, melyet 

sensei Tüske Zsolt szervezett. Sikeres vizsgát tett 4. dan fokozatra Tüske Zsolt és Kevin 



Buhagiar, valamint 3. dan fokozatra Charlon Brincat. A nemzetközi sportélet híre volt 

ebben a hónapban, hogy Martin Calmilleri mester 6. dan fokozatot kapott az aiki-jitsu 

szövetségtől. 

Június 9-10-n hivatalos meghívásra Pizzába utazott Shihan Vikartóczky Gusztáv és 

sensei Csima János, akik részt vettek a WJJF PMA Itália 25. évfordulójára rendezett 

ünnepségen és találkozón. 

Augusztus hónapban Lovas Zoltán és Lontai Márton mesterek foglalkozásokat 

vezettek a Vágóhíd utcai nyári táborban ez évben is. Képviseltettük magunkat a szlovák 

kempo szövetség nyári táborában is Radaván. Tóth Attila mester ingyenes nyári 

foglalkoztató tábort szervezett rászoruló gyerekek részére Tamásiban. 

Augusztusban oktatni hívtak bennünket a Cseh Köztársaságba, valamint a szlovák 

szövetség Radava-i táborába. A kiváló feltételeknek és a baráti hangulatnak köszönhető, 

hogy ebben az évben közös tábort szervezünk Harsányi Csaba mesterrel Szlovákiába. 

Szeptember hónapban szüreti rendezvényen bemutatózott Király György csapata, 

valamint újabb sport jitsu eredményekkel tértek haza versenyzőink a szegedi versenyről. 

Ebben a hónapban szomorú hírt kaptunk, hogy Soke Vlado Schmidt mester 88 éves 

korában elhunyt. 

Október hónapban három mester bizonyította felkészültségét Hanbo-jitsu anyagból 

Máltán. Tüske Zsolt, Joe Grima, James Galea mesterek sikeres vizsgát tettek 1. dan 

fokozatra. Októberben versenyen és szakmai felkészítésen is szerepeltek bíróink és 

versenyzőink is. Ugyan csak ebben a hónapban tartottuk szakmai továbbképzést 

Nyírmadán. 

November hónapban az országos bajnokságon ismét remekeltek versenyzőink, akik 

ismét Király György csapatából kerültek ki. Két nemzetközi meghívásnak is eleget 

tettünk Szlovákiában, ebben a hónapban, mely tovább erősítette sportkapcsolatainkat. 

Ismét megrendezésre került a késharc verseny a kézitusa szakosztály szervezésében, és 

katonai sportnapot szervezett Iván János klubvezetőnk is a Keleti régióba. 

Decemberben tartottuk téli táborunkat Lentiben, melyen formagyakorlat és bázis 

anyagainkat néztük át. Jutott szomorú hír sajnos erre a hónapra is, mivel Murbán Géza 

mester 57 éves korában ekkor hunyt el.  

Az év zárását valamennyi klub megtartotta, megfogalmazták terveiket 2018-ra. 

 

A felsoroltak így együtt igazán gazdag programról számolnak be, mely 

összességében hatalmas munkát jelent.  

 

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 volt mondható az 1% megszerzése 

terén.  

 

Pályázatainkat bár befogadta és sikeresnek ítélte a központi költségvetés, tartalékba 

soroltak bennünket – de nem kaptunk központi támogatást. Egy pályázatíró céggel 

kötöttünk szerződést támogatás megszerzésére, melyről idő közben kiderült, hogy büntető 

eljárás indult ellene. Ennek – sajnos – 100.000.- Ft pénzügyi kihatása negatívan érintette 

költségvetésünket. Támogatást 2017-ben is a Budapest Bank Budapestért Alapítványtól, 

valamint a Zuglói és a Siófoki önkormányzattól kaptunk. 

 



Bevételünk összesen 2.529.769.-Ft volt, mely 296.711.-Ft előző évi maradványból, 

962.500.-Ft tagdíjakból, 348.290.-Ft 1%-s támogatásból, és 922.268.-Ft pályázati és 

egyéb bevételből adódik össze. 

Egyesületünk továbbra sem folytatott vállalkozási tevékenységet, 2017 évi eredményünk 

a zárás után -288.261.- Ft. Maradvány pénzösszegünk 8,450.-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 2018-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. Idetartoznak, a hétvégi kurzusok és a hazai rendezésű nemzetközi táborok. 

A második fő területet a nemzetközi nihon tai jitsu szövetséggel és más nemzetközi 

szövetségekkel való együttműködés fenntartása, a központi, nemzetközi rendezvényeken 

való részvétel. 

A hazai sport ju jitsu versenyein induló személyek támogatása, valamint a központi 

sportbiztosítás megteremtése szerepel ez évi anyagi tervezésünk témái között. 

  

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 2018. február.  10-n, egy ellenszavazat 

mellett - egyhangúan elfogadta. 

 

 

 
Vikartóczky Gusztáv egyesületi elnök sk. 


