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Az egyesület vezetőségének beszámolója a 2018-ban végzett munkáról és gazdálkodásról 

  

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

2018-ban, egyesületünk leigazolt létszáma az első félévben 135 fő a II. félévben 

130 fő volt. Az elmúlt évekhez képest klubjaink komoly átalakuláson mentek át, 

megszűntek klubok, és újak is alakultak, illetve termet váltottak. Jelenleg 6 budapesti és 7 

vidéki klubunkban folynak edzések. 

 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 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 Szambó 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, összeállításra került az éves rendezvényterv. Megnyitott a 

Szenior dojo a Frangepán utcában, valamint megkezdődtek a sport ju jitsu szövetség 

bíróképzései is. 

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

edzés program. Ebben a hónapban zárt be Király utcai dojo egy BM szigorítás miatt. 

Márciusban a sport ju jitsu országos versenyén kimagasló eredményeket értek el a 

Király György klubjából induló fiatalok, akik - azóta is - egyesületünk versenyzőinek 

élvonalát alkotják. Ebben a hónapban rendeztük Hanbo-jitsu kurzusunkat, valamint Lovas 

Zoltán mester szakmai napot vezetett le a Nyírségben. Ebben a hónapban zárt be Városi 

József mester klubja és ugyan ebben a hónapban nyitott Versits Niki női önvédelmi 

kurzusa, mely az óta is sikeresen folyik. 

Áprilisban tartotta az FMNITAI nemzetközi kongresszusát Luxemburgban. A 

rendezvényen Shihan Vikartóczky Gusztáv és sensei Kovács Ádám képviselte 

egyesületünket. A kongresszus új vezetőséget választott, és megfogalmazott egy 

korszerűbb irányvonalat a tagországok részére. Ebben a hónapban rendezte eddigi 

legnagyobb versenyét a Budapest Open-t a Magyar sport ju jitsu Szakszövetség, melyben 

hatalmas munkája volt Dr. Hullám István, és Hullám Dénes mestereknek. Április 

hónapban vett részt Shihan Vikartóczky Gusztáv a WKF szervezet meghívására 

nemzetközi találkozójukon Moszkvában. Lovas Zoltán mester Nagyszombaton vezetett le 

egy szakmai kurzust ugyancsak ebben a hónapban.  



Május hónapban a diák olimpián ismét sikert aratott a Kisvarsányi klubból Szűcs 

Dóra – gratulálunk neki! Májusban újjászerveződve nyílt meg Kovács Ádám mester új 

edzőterme. 

Június hónapban szerveztük nyári táborunkat Radavára, ahol a szlovák csapattal 

együtt táboroztunk. A rendezvényen Lovas Zoltán mester 5. dan fokozatot kapott 

huzamos időn keresztül végzett hazai és nemzetközi szakmai munkája elismeréséül a 

szervezettől, valamint a WKF/WJKO szervezettől is. Ebben a táborban Varga Zoltán és 

Gottner Richárd mestervizsgát tettek. Megkezdődött ebben a hónapban, a ju jitsu EB-re 

való felkészülés is. 

A nyár szomorú eseménye volt, hogy Hufnagl László mester fiatalon elhunyt. 

Csapatát Varga Zoltán mester viszi tovább az úton. 

 Szeptember hónapban új klub nyílt Budafokon Hullám Dénes mester vezetésével. 

Ebben a hónapban tartott Shihan Vikartóczky Gusztáv egy kiscsoportos edzést a Máltán 

élő mestereknek. Ebben a hónapban rendeztük Radaván továbbképzésünket, melyen a 

fegyveres támadások elleni megoldásokat gyakoroltuk. A hónap utolsó hetében tartott Dr. 

Hullám István mester sikeres foglalkozást Biatorbágyon, melynek hatására számos 

érdeklődő kapcsolódott be az azóta megindított képzésbe. 

 Október kimagasló eseménye volt a Bolognában tartott ju jitsu EB, melyen lelkes 

csapattal vett részt a Kisvarsányi klub. Kimagasló eredmények most nem születtek, de 

számukra meghatározó tapasztalat volt a nemzetközi megmérettetés. Gratulálunk nekik! 

Októberi hírünk volt, hogy a Szenior dojo átköltözött a Victor Hugo utcai edzőterembe, 

valamint, hogy Tüske Zsolt és Vikartóczky Szilvia mesterek – erősítve 

sportkapcsolatainkat – nemzetközi kobudo rendezvényen vettek részt Gózón. 

November hónapban az országos bajnokságon ismét remekeltek versenyzőink, akik 

ismét Király György csapatából kerültek ki. Ebben a hónapban szakmai továbbképzést 

tartottunk a formagyakorlatokból Budapesten. A hagyományos kézitusa szemináriumot 

ismét Budapestre szervezte Zöllei Zoltán mester, melyen Árvai János önvédelem 

kategóriában ismét remekelt. November végén meghívást kaptunk Poprádra, ahol 

színvonalas kurzuson tanítottunk, számos nemzetközileg elismert nagymesterrel. 

Decemberben tartottuk téli táborunkat Lentiben, melyen két alapvető 

formagyakorlatunkat néztük át. 

Az év zárását valamennyi klub megtartotta, megfogalmazták terveiket 2019-re. 

 

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.  

Támogatást 2018-ban is a Budapest Bank Budapestért Alapítványtól, valamint a 

Zuglói önkormányzattól kaptunk. 

 

Bevételünk összesen 1.693.220.-Ft volt, mely 8.450.-Ft előző évi maradványból, 

1.057.500..-Ft tagdíjakból, 249.270.-Ft 1%-s támogatásból, és 378.000.-Ft pályázati és 

egyéb bevételből adódik össze. 

Egyesületünk továbbra sem folytatott vállalkozási tevékenységet, 2018 évi eredményünk 

a zárás után 341.307.- Ft. Maradvány pénzösszegünk 99.757..-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 2019-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 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 támogatási témáink 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 2019. február.  16-n, egyhangúan 

elfogadta. 

 

 

 
Vikartóczky Gusztáv egyesületi elnök sk. 


