DÉL-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS JUDO SZÖVETSÉG
LEVELEZÉSI CÍM: 6430 BÁCSALMÁS, OLTVÁNYI U. 9
Telefon: +36-20/467-9656
E-mail: dmrjsz@freemail.hu
ADÓSZÁM: 18354287-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: OTP BAJA 11732033-20006572

JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a DMRJSZ küldöttgyűlésén 2007.03.25-én, Baján, az Ifjúsági Tábor
éttermében 09.00-tól.
Jelen vannak:
Ssz.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Név
Tanács Attila
Piukovics Tamás
Déri Csaba
Benda István
Papp Endre
Szepesi József
Csihi János
Keszthelyi László
Hangyási László
Tóth Béla
Vörös Zoltán
Vincze Zoltán
Hohmann Tibor
Nitsch József
Szabó Sándor

Egyesület
Bácsalmási-Bácska SKE
Bácsalmási-Bácska SKE
Bajai Harcművészeti SE
Bajai Harcművészeti SE
Gemenc Judo Klub
Gemenc Judo Klub
Bajai Judo Club
Atomerőmű SE
Atomerőmű SE
Petőfi DSE, Szentes
Szolnok VSI
Vincze Ju-jutsu SE, Dombóvár
Vincze Ju-jutsu SE, Dombóvár
Solti Atlétikai Club
Solti Atlétikai Club

Mandátum
1 mandátum
0 mandátum
0 mandátum
0 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
1 mandátum
0 mandátum
1 mandátum
1 mandátum

Megjegyzés

10-kor távozott

Napirendi pontok:
01. Elnöki beszámoló (Előterjesztő: Keszthelyi László elnök, Edző Bizottság elnök)
02. Gazdasági beszámoló (Előterjesztő: Tanács Attila titkár)
03. Felügyelő Bizottság beszámolója (Előterjesztő: Nitsch József FB elnök)
04. Dan Kollégium beszámolója (Előterjesztő: Szepesi József Dan Kollégium elnök)
05. Bíró Bizottság beszámolója (Előterjesztő: Tanács Attila Bíró Bizottság elnök)
06. Diáksport Bizottság beszámolója (Előterjesztő: Szabó Sándor Diáksport Bizottság elnök)
07. Alapszabály módosítás (Előterjesztő: Tanács Attila titkár)
08. Övvizsgáztatási rendszer kialakítása (Előterjesztők: Szepesi József Dan Kollégium elnök)
09. Régiós pályázat előterjesztése (A küldöttgyűlés tesz javaslatot, és hoz határozatot.)
10. Egyebek
A küldöttgyűlést Keszthelyi László, a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség elnöke
nyitja meg.
Keszthelyi L.: - Jó reggelt kívánok minden megjelent küldöttnek és tanácskozási joggal
rendelkező sporttársnak! Megkérem a titkár urat, hogy tájékoztasson bennünket a
határozatképességről.
Tanács A.: - Előzetesen 31 mandátumot vettünk nyilvántartásba, ebből itt 11 fő rendelkezik
érvényes szavazattal. A küldöttgyűlés jelenleg nem határozatképes.
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Keszthelyi L.: - Köszönöm a tájékoztatást, a megismételt küldöttgyűlésre a kiírás szerint
10.00-kor kerül sor, az eredeti napirendi pontok megtartásával.
Keszthelyi L.: - Ismét üdvözlök minden jelenlévőt. A küldöttgyűlés elkezdéséhez levezető
elnököt kell választanunk. Erre a feladatra javaslom Tanács Attila titkárt. Aki elfogadja a
személyét, kézfeltartással szavazzon!
Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Tanács A.: - Remélem, hogy a mai közös munkánk eredményre fog vezetni. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Piukovics Tamást, a Bácsalmási-Bácska SKE edzőjét. Aki egyetért,
szavazzon rá!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Jegyzőkönyv-hitelesítőnek olyan személyeket javaslok, akik könnyen elérhetőek, hogy ne
kelljen postai úton küldözgetni a jegyzőkönyveket. A bajai Csihi Jánost javaslom először a kis
távolság miatt. Aki egyetért, emelje fel a kezét.
Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
- A másik jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szepesi Józsefet javaslom, mivel az április 1-jei
versenyen találkozom vele is. Szavazzunk rá is!
Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
- Aki egyetért a kiírásban szereplő napirendi pontokkal, kérem, jelezze!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
1. napirendi pont: Elnöki beszámoló (+ Edzői Bizottság)
Keszthelyi László felolvassa a mellékelt beszámolóját, majd kéri annak elfogadását.
Tanács A.: - Van-e hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, fogadjuk el a beszámolót!
Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
2. napirendi pont: Gazdasági beszámoló
Tanács Attila felolvassa a mellékelt beszámolóját.
Tanács A.: - Megjegyezném még, hogy a 2007. évi tagdíjakkal, a MJSZ támogatásával és az
övvizsga regisztrációs díjakkal a régió az idén közel 1.500.000 Ft-tal gazdálkodhat. Van-e
kérdés, észrevétel?
Nitsch J.: - Nem találkoztam a könyvelési díjjal a kiadások között. Hol jelenik ez meg?
Tanács A.: - Az új könyvelőnek az idei évben utaltam át a 2 x 60.000 Ft-ot, ezért nem
szerepel a 2006. évi kiadások között.
Nitsch J.: - Jobb lett volna a tavalyi szolgáltatást a tavalyi évben rendezni. A 22.000 Ft
áthozott tagi kölcsönnel és a könyvelési díjjal kicsit torz képet fog mutatni a jövő évi
egyenleg. Kerüljük a tagi kölcsönt.
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Tanács A.: - Sajnos az elfoglaltságaim miatt nem tudtam csupán a banki ügyletek
lebonyolítása miatt Bajára utazni, ezért született ilyen megoldás. Ha nincs más hozzászólás,
akkor szavazzunk.
Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója
Nitsch József felolvassa a mellékelt beszámolóját.
Tanács A.: - A Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadásra javaslom! Szavazzunk!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
4. napirendi pont: Dan Kollégium beszámolója
Szepesi József elmondja az Andrási Barna által elkészített írásos beszámolót. A beszámoló
mellékelve.
Szepesi J.: - A másik napirendi pontban kívánok az övvizsgákról is szólni. Itt ennyit szerettem
volna megosztani a tisztelt küldöttgyűléssel.
Tanács A.: - Fogadjuk el a Dan Kollégium beszámolóját is!
Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
5. napirendi pont: Bíró Bizottság beszámolója
Tanács Attila felolvassa a mellékelt beszámolót.
Tanács A.: - Van-e észrevétel a bíró bizottság beszámolójával kapcsolatban?
Hangyási L.: - Hány bírója van a régiónak?
Tanács A.: - 11 fő mozgósítható szükség esetén, és 11 fő van képzés alatt.
Hangyási L.: - Folyamatos képzésről van szó? Kik a résztvevők?
Tanács A.: - Az új jelentkezőket meghívtam már a január végi régiós bírótovábbképzésre is.
Nem egynapos oktatásról van szó. A tanfolyam 4 konzultációból áll, 2 alkalommal nyílik
lehetőség gyakorolni a régiós versenyeken a május 20-i vizsga előtt, ezen kívül egy
versenymegfigyelést is beépítettünk a tematikába. Az oktatást Gyuró László, Tettinger Tibor,
Hegyes Tamás és én végzem. Szívesen odaadom a részletes kiírást. A tanfolyam résztvevői:
Reisz Zita, Kurityák Máté, Gergity Roland, Déri Csaba Bajáról, Páncsics Zoltán, Pásztor
Bence Bácsalmásról, Szabó Tünde, Szabó Anita, Dubicz Ferenc Soltról, Szepesi Dávid
Szekszárdról és Kiss Andrea Paksról. Az őszi bírói felminősítő vizsgán 2 fő készül I. osztályú
minősítést szerezni, a menedzselésük folyik. Amennyiben nincs más kérdés, akkor
kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a beszámolót!
Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
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6. napirendi pont: Diáksport Bizottság beszámolója
Szabó Sándor felolvassa a mellékelt beszámolót.
Tanács A.: - A Diáksport Bizottságnak nagyobb szerepet kell kapnia a jövőben. Elfogadásra
javaslom a beszámolót!
Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
7. napirendi pont: Alapszabály módosítás
Tanács A.: - Gyuró László, a régió előző titkára írásban kérte, hogy változtassuk meg a régió
székhelyét, mivel nem tölt be tisztséget a régió Elnökségében, és a székhelyül szolgáló
ingatlant értékesíteni kívánja. Az elnökségi ülésen Andrási Barna felajánlotta, hogy az ő
lakása lehet a székhely adott esetben. Kinek mi a véleménye?
Nitsch J.: - Szerintem nem kellene bonyolítani a címeket. A levelezési cím és a székhely
legyen azonos. Vagyis mindkettő legyen a 6430 Bácsalmás, Oltványi u. 9.
Tanács A.: - Azért gondoltam, hogy maradjon a székhely Baján, mivel itt lényegesen nagyobb
múltja van a judo sportnak. De elfogadom, ha az egyszerűség kedvéért Bácsalmásra kívánja
tenni a székhelyet a Tisztelt Küldöttgyűlés.
Tóth B.: - Én is a bácsalmási címre szavazok.
Tanács A.: - Felteszem szavazásra a kérdést. Aki egyetért az alábbi javaslattal, kézfeltartással
jelezze!
- Az alapszabály 1. §-ának 2. pontjában a régió székhelye az alábbiak szerint módosuljon:
Székhelye: 6500 Baja, Bereczki Máté u. 1 helyett: 6430 Bácsalmás, Oltványi u. 9
Eredmény: 8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2007./1.
számú (2007.03.25.) határozatát:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség székhelye 2007.03.25-től 8 igen, 0 nem
és 3 tartózkodó szavazattal 6430 Bácsalmás, Oltványi u. 9).”
- A második alapszabály módosító javaslat a következő:
A 20. §. 1. pontjában:
„A judo szövetség felett törvényességi felügyeletet az OTSH Elnöke gyakorolja” helyett az
„Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság gyakorolja
az 1996. évi LXIV. tv. 26-27. §-ban foglalt felhatalmazás alapján.”
Papp E.: - Nem lehetséges, hogy az alapszabályt csak minősített többséggel lehet
megváltoztatni?
Tanács A.: - A minősített többség kifejezés nem szerepel az alapszabályunkban.
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Nitsch J.: - Szerintem sem kell minősített többség hozzá.
Hangyási L.: - A meghívó tartalmazza, hogy a megismételt küldöttgyűlés a megjelentek
számára való tekintet nélkül is határozatképesnek minősül.
Keszthelyi L.: - A Magyar Judo Szövetség küldöttgyűlése sem szokott határozatképes lenni,
mégis módosítják az alapszabályt.
Tóth B.: - Itt csak formai kiigazításról van szó.
Nitsch J.: - Az egyesületi törvényben sincs benne. Ezzel nem lesz gond, fogadjuk el!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
8. napirendi pont: Övvizsgáztatási rendszer kialakítása
Szepesi J.: - Ahogy a beszámolómban említettem, nem minden klub tartja be az
övvizsgáztatási jelentési kötelezettségét. Korosztályonként korlátozva lesz, hogy ki milyen
övet szerezhet meg maximum. Ezen kívül a régiós versenyeken ellenőrizni fogjuk a
versenyzők kyu fokozatát. Én a régión belül a diák C korosztálynak maximum 5. kyu-t, a diák
B korosztálynak pedig 4. kyu fokozatot tartok elfogadhatónak. Először a saját régiónkban kell
rendet tennünk, utána lehet országos szinten javaslatot tenni. A tegnapi barcsi Országos Dan
Kollégiumi gyűlésen bemutattak egy dombornyomásos szárazbélyegzőt, amit az új
okleveleken fognak használni. Ezzel elkerülhető az övvizsga diplomák hamisítása.
Tanács A.: - Én is jeleztem az ODK felé, hogy legalább a dan fokozatú vizsgáknál szűrjük ki
a jogtalan úton szerzett övvizsgákat, és a fekete öves vizsgákhoz ne legyen elegendő az
egyesületi vezető ajánlása, mindenképpen kelljen a régiós dan kollégiumi elnök aláírása is,
aki ellenőrzi, hogy a vizsgázónak valós és regisztrált kyu fokozata van-e. Az ODK Elnöksége
ezt jó ötletnek tartotta, a június 30-i ülésen tárgyalni is fogjuk.
- Szintén Barcson szó esett a korosztályonkénti maximálisan megszerezhető övszínekről.
Ebbe a versenybírók is be lesznek vonva, és nem engedik a megengedettnél magasabb
övszínnel felállni a versenyzőt a versenyeken. A megszerezhető övek az alábbiak szerint
kerülnek korlátozásra:
Diák A korosztály (12 év):
Serdülő korosztály (13-14 év):
Ifjúsági korosztály (15-16 év):

maximum 3. kyu
maximum 2. kyu
maximum 1. kyu

Amennyiben a versenyző ennél magasabb övvel kíván a szőnyegre lépni, akkor a bíró leküldi
övet cserélni.
- A danvizsgánál pedig adott, hogy 17 éves korban lehet először jelentkezni.
Tóth B.: - A fiatal válogatottak is mind fekete övvel rendelkeznek, mivel az országot
képviselik a nemzetközi versenyeken.
Szepesi J.: - Nem értem, hogy egy juniornak miért kell fekete öv.
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Keszthelyi L.: - Ez a maximális övfokozat jó így a zöld, kék és barna övekre.
Tanács A.: - Ismertetem az övvizsgáztatáshoz szükséges feltételeket:
6-5-4. kyu esetén:
- MJSZ tagság + edzői licensz
- minimum 1. kyu
- sportoktatói vagy sportedzői végzettség (edzőihez I. dan kell!)
3-2-1. kyu esetén:
A fenti feltételeken túl csak és kizárólag a DMRJSZ küldöttgyűlése által megválasztott 2 fő
bélyegzővel rendelkező vizsgabizottsági tag előtt tehető vizsga ezekre a magasabb kyu
fokozatokra.
Tóth B.: - A karatéban más rendszer van, és sokan onnan vesznek ihletet.
Hangyási L.: - Ezeket a feltételeket nem nekünk kell kitalálni, ez EJU rendelkezés.
Tanács A.: - Ennek ellenére ezt tudatosítani kell az edzőkben, hogy a fekete öv nem egyenlő
az edzői végzettséggel. A megfelelő képesítés nélkül eszükbe se jusson övvizsgát tartani.
Szepesi J.: - Fontos a betartatás. Két ember vegyen részt a vizsgáztatásban. Személyeskedés
nélkül, de Pakson is tettek 3. kyu vizsgát tavaly 1 vizsgáztatóval.
Tóth B.: - Ez miattam történt így, családi okok miatt nem tudtam megjelenni.
Hangyási L.: - Hány vizsgáztató van?
Tanács A.: - 5 fő van jelenleg, az elnökségi ülésen beszéltünk róla, hogy bővíteni kellene. A
jelenlegi vizsgáztatók: Gyuró László, aki leginkább elméletből vizsgáztat, Szepesi József
Regionális Dan Kollégium elnök, Tóth Béla, Szabó Sándor, és a kilépő Kovács Gábor helyett
Kanczler István. Kiss Endre helyére kéne jelölnünk valakit. Kalydy Zoltán szívesen részt
venne ebben.
Nitsch J.: - A jelölésnél a területi elhelyezkedést is nézzük.
Szepesi J.: - 2 vizsgáztató Szentesen ne legyen.
Tanács A.: - Olyan helyen kellene bővíteni, ahonnan nem érkezik se övvizsga jegyzőkönyv,
se regisztrációs díj.
Tóth B.: - Jó dolog, ha hangsúlyozva van a kötelezettség, rá kell bírni a passzív klubokat,
hogy hívják el valamelyik pecséttel rendelkező vizsgáztatót.
Nitsch J.: - Szeged környékére is kellene vizsgáztató. Ott is lenne min javítani.
Szepesi J.: - Ne nagyon bővítsük a vizsgáztató létszámot, most meg sok ember lesz.
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Hangyási L.: - Ahogy látom, Szolnok, Kecskemét környéke is kiesik területileg.
Szepesi J.: - Ezeknek a kluboknak nincs embere a vizsgáztatók között.
Tanács A.: - Milyen elvárás van? Kell a 2. dan?
Szepesi J.: - Elegendő 1. dan a leírás szerint.
Tanács A.: - Az elnökségi ülésen Gyáni János és Vörös Zoltán neve került szóba.
Vörös Z.: - Én nem tudom vállalni a vizsgáztatói tagságot. Helyettem Németh Tibort tudom
javasolni, ő szívesen részt vesz ebben. Középfokú edzői végzettsége van neki.
Hangyási L.: - Németh Tibort írjuk be.
Tóth B.: - Gyáni Jánosnak milyen végzettsége van?
Tanács A.: - Sajnos erről nincs információm.
Hangyási L.: - Várjunk vele, érjen be.
Tanács A.: - Felteszem szavazásra a jelölést. Aki egyetért azzal, hogy Németh Tibor tagja
legyen a Regionális Dan Kollégium Vizsgabizottságának, kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2007/2. számú (2007.03.25.) határozatát:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség Küldöttgyűlése határozatlan
időtartamra 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással Németh Tibort, a Szolnoki VSI edzőjét
megválasztotta a Regionális Dan Kollégium vizsgáztatójának.”
Tóth B.: - Nekem van egy felvetésem. A kyu övvizsga anyagot 3 részre lehet bontani az 1.
kyu kivételével: dobások, kombinációk-megelőzések, földharc. Csíkrendszert alkalmazok, a 3
csíkon túl tudják az övvizsgát. A regisztrációs díj bevétel lenne, ha megpróbálnánk bevezetni.
Szepesi J.: - Döntse el minden edző, hogy ezt alkalmazza-e. Hivatalosan most ezt a
csíkonkénti regisztrációs díjat nem szedhetjük be.
Tanács A.: - Azt javaslom, hogy aki alkalmazza a csíkrendszert, az csak a teljes kyu fokozat
megléte esetén fizesse be a regisztrációs díjat. Egyelőre azon kell fáradoznunk, hogy a rendes
regisztrációs díjak befizetésre kerüljenek, és ne legyenek önjelölt mesterek, akik a régió
megkerülésével adják az öveket a tanítványaiknak.
9. napirendi pont: Régiós pályázat előterjesztése
Tanács A.: - A mostani anyagi körülményeink segítségével lehetőség nyílik a klubok
támogatására. Egy külföldi versenyre szeretné az elnökség elvinni a diák A-B, serdülő
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korosztályt, akik a régiós válogatott tagjai lennének. A diák C korosztály azért nem szerepel,
mert az ő tudásuk a tavalyi eredmények alapján még nem mérhető. A válogatási szempontok a
2006. évi OB, MKK és diákolimpia alapján történnek. Első körben Ausztriában
gondolkodtunk. A résztvevők létszámát kell meghatároznunk, ami az előzetes becslések
alapján 44 fő gyereket és 5-6 edzőt, kísérőt jelent. A fiúk és lányok arányát is meg kell
határoznunk, valamint az erre fordítható pénzösszegen túl az időpontot is.
Csihi J.: - Mikor lenne ez a külföldi verseny?
Keszthelyi L.: - Ami költségként felmerül, az a buszköltség és a nevezési díj. Pontos időpont
még nincs, azt kell eldönteni, hogy melyik félévben kerüljön erre sor, utána tudunk versenyt
keresni. A résztvevők az edzők javaslatára legyenek kiválasztva. 2 verseny már lemegy,
amelyikekre én gondoltam.
Szepesi J.: - A grazi verseny pont a bajai versennyel van egy időpontban. Az is megoldható
lenne, hogy ne versenyezni menjenek a gyerekek, hanem csak célirányosan pl. egy EB-re
elmennének, vagy egy A kategóriás versenyre, ami maradandó élményt nyújtana.
Hangyási L.: - Én egy edzőtábori részvételt is el tudnék képzelni. Pakson és Baján is van
edzőtábor, idén már nem azonos időpontban. De más dologban is lehetne gondolkodni. A
régiónk köthetne szponzori szerződést a Judoinfo.hu internetes oldallal. Javaslom, hogy a
régió patronálja ezt a weblapot. Itt kaphatnánk egy felületet, ahol a régió versenynaptárát és
aktualitásait közölni lehetne.
Nitsch J.: - A weblapról tudnak-e számlát adni?
Hangyási L.: - Igen.
Csihi J.: - Van több nemzetközi verseny is a horvát tengerpartnál.
Keszthelyi L.: - Nekem kellett volna egy jó versenyt néznem. Ez a hosszan elhúzódó
betegségem miatt elmaradt. A régióbeli versenyzők eredményeit kigyűjtöttem az évkönyvből.
Számoljuk ki ezt a kb. 400.000 Ft-ot eredményre. Támogassuk azokat, akik mennének a
versenyre. Azt is beszéljük meg, hogy ki melyik edzőre bízná a gyerekeket.
Szepesi J.: - Mindenki mondja el a véleményét!
Keszthelyi L.: - Aki megy a versenyre, annak adjunk támogatást.
Szepesi J.: - Egy ilyen versenyen kovácsolódik az egysége a régiónak.
Hangyási L.: - A régiós pénzből a régiós vonulatot erősítsük! Egy versenyre menjenek el,
ezek a versenyzők 3 edzővel menjenek. Az látszódjon, hogy ez a régió részt vesz egy
ilyenben.
Csihi J.: - A naptár szerint keresek ősszel egy versenyt közel a határhoz. Költségkímélő lenne.
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Hangyási L.: - Milyen korosztályt érdemes vinni? Diák A és B? A Diáksport Bizottság elnöke
is foglaljon állást.
Szabó S.: - Ennek utána fogok nézni.
Vörös Z.: - Az is megoldás lehetne, hogy 300.000 Ft-ot rászán a régió x főre, vagy 50.000 Ftot adunk klubonként, és a többit a klub állja. Esetleg 45 fő esetén 1 főre 20.000 Ft vagy
10.000 Ft jut. Azt is meg lehet határozni, hogy pl. a Szolnok 5 főt vigyen.
Csihi J.: - A Diáksport Bizottság nézzen ennek utána.
Hangyási L.: - Melyik korosztályt lenne érdemes vinni? Csak a diákot?
Vörös Z.: - Mennyi pénzt szánjunk erre?
Keszthelyi L.: - Ezt nem kell eldönteni.
Szepesi J.: - A régió fizesse az útiköltséget és a nevezést.
Hangyási L.: - Kell költségvetést készíteni.
Szepesi J.: - A diák A és diák B magyar bajnoki helyezettek között 40 érmesünk van.
Vörös Z.: - Azoknak a gyerekeknek egy része eltűnik. A klub kapjon fejkvótát.
Tanács A.: - Nem a klubot kell nézni, hanem azt a gyereket, aki fenn állt a dobogón az OB-n
és ezzel a versennyel jutalmazzuk.
Nitsch J.: - Az edző úgysem küldi azt a gyereket erre a versenyre, aki nem jár edzésre.
Hangyási L.: - Az érintett klubok kapjanak fejkvótát. A rendezési elveket meg kell határozni.
44 főnél valóban 6 kísérő kell.
Keszthelyi L.: - Aki tud, segítsen abban is, hogy ki milyen edzőtábort tud 3 napra leszervezni,
és mennyi pénzért. Egy edzőtábor is lehetne kitüntetés ezeknek a gyerekeknek.
Hangyási L.: - A regionális edzések szerdán 17.30-tól Kecskeméten, csütörtökön 18.00-tól
Pakson. A régióban legyenek hétvégi edzések. Ez több helyen is lehetne. Technikai és
küzdelmi jellegűek, híres versenyzők jelenlétében. Versenykiírások kellenek, valamint
edzőtáborok, klubedzőtáborok, és amikor elkészülnek a versenykiírások, azután egymást
támogatva vennénk részt ezeken a versenyeken.
Szepesi J.: - Lehetnének csütörtöki edzések a diákoknak mindig máshol.
Nitsch J.: - Szavazzunk a régiós pályázatról!
Tanács A.: - Aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés bízza meg a Diáksport Bizottsággal
együttműködő elnökségét azzal, hogy készítsen elő egy külföldi versenyre történő utazást 44
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fő diák A és diák B korosztályú versenyzőnek, és 6 fő edzőnek azzal a feltétellel, hogy a
versenyre utazókat közös megegyezéssel választják ki, mint a régiós válogatott keret tagjait,
kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Mielőtt határozat születne belőle, limitáljuk az erre fordítható támogatás összegét! Aki
egyetért azzal, hogy az utazás és nevezési díj költsége maximum 350.000 Ft-jába kerüljön a
régiónak, kézfeltartással szavazzon!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2007/3. számú (2007.03.25.) határozatát:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség Küldöttgyűlése 11 igen, 0 nem és 0
tartózkodó szavazattal megbízza a Diáksport Bizottsággal együttműködő Elnökséget,
hogy szervezzen egy külföldi versenyre történő utazást 44 fő, 2006. évben eredményes
diák A és diák B korosztályú versenyzőnek, és 6 fő edzőnek azzal a feltétellel, hogy a
versenyre utazókat közös megegyezéssel választják ki, mint a régiós válogatott keret
tagjait, továbbá az utazás és nevezési díj költsége maximum 350.000 Ft-tal terhelheti a
fenti régió kiadásait.”
- A többi felvetés se merüljön feledésbe, a küldöttgyűlés bármikor hozhat más döntést a
gazdasági helyzet figyelembe vételével.
10. napirendi pont: Egyebek
Tanács A.: - Ebben a napirendi pontban tárgyalunk mindent, ami az előre bejelentett
beszámolókba és az elnökség által javasolt témákba nem fért bele.
- A régiónkba szeretne jelentkezni az Orosházi Birkózó Club, természetesen judo
szakosztállyal kiegészülve. A névmódosításuk folyamatban van. Tagdíjat már előre fizettek,
leadtak minden szükséges dokumentumot. Elegendő lenne elnökségi határozat a felvételhez,
most azonban a küldöttgyűléssel szavaztatom meg. Aki egyetért azzal, hogy felvegyük
tagjaink közé az Orosházi Birkózó Clubot, kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Van-e más hozzászólás?
Hangyási L.: - Szerepeltetnünk kell az elnököt és az őt helyettesítő embert.
Nitsch J.: - A Papp Endre a régió képviselő-helyettes.
Hangyási L.: - Feljársz-e Budapestre? A küldöttgyűlésnek meg kell jelölni a helyettesítőt, a
régiónak mindig képviselve kell lennie.
Papp E: - Ez adott volt, nem én akartam ezt a tisztséget.
Nitsch J.: - Az olimpiai években van tisztújítás, Kiss Endre lett az elnök 2004-ben, Papp
Endrét jelöltük régió képviselő-helyettesnek.
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Papp E.: - Semmiről nem értesülök soha.
Hangyási L.: - A régió nem képviseli magát, az ASE és a KJC szempontjából sok szerepe
lenne a képviseletnek. Kell lennie helyettesnek, és vállalni is kell.
Papp E.: - Én ezt nem akarom vállalni a későbbiekben.
Hangyási L.: - Minden hónap első szerdáján van Elnökségi ülés, küldöm az értesítést.
Legyünk ott! Túlsúlyos az észak-dunántúli régió. Versenyzőjük nincs, de ott vannak.
Szepesi J.: - Az a probléma, hogy az Endrét képviselő-helyettesként a Szövetség nem
értesítette.
Hangyási L.: - Nincs leadva a helyettesítő a MJSZ-ben.
Nitsch J.: - Ez nem így van.
Hangyási L.: - Nagy György azt mondta, hogy nincs.
Szepesi J.: - Tavaly azt mondták, hogy nincs meg a címe ott benn a Papp Endrének. Sokszor
megadtuk.
Nitsch J.: - Az évkönyvben is szerepel a Papp Endre neve, teljesen legális képviselő.
Hangyási L.: - Így elfogadom.
Vörös Z.: - Az alapszabály szerint a titkár helyettesíti az elnököt.
Nitsch J.: - Nem ugyanarról van szó.
Hangyási L.: - Világosan elmagyarázom a helyzetet. Az Endrének ott kellett volna lennie.
Tavaly az országos küldöttgyűlésen jóvá lett-e hagyva az Endre?
Nitsch J.: - Már az előző évkönyvben is benne van a Papp Endre.
Papp E.: - Mikor van a következő elnökségi ülés?
Hangyási L.: - Április 11-én, szerdán 10.00-kor.
Vörös Z.: - A régió alapszabályában benne van, hogy az elnök teljes mértékben jogosult a
régió képviseletére. A régió alapszabálya szerint járjon el a MJSZ.
Nitsch J.: - A Gyuró László nem járt el. Régió képviselő helyettesnek olyan póttagnak kell
lennie, aki felvállalja, hogy el is jár. Tanács Attila felvállalja-e, hogy eljár a gyűlésekre?
Legyen képviselő, és helyettese.
Papp E.: - Valaki járjon el.
- 11 -

DÉL-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS JUDO SZÖVETSÉG
LEVELEZÉSI CÍM: 6430 BÁCSALMÁS, OLTVÁNYI U. 9
Telefon: +36-20/467-9656
E-mail: dmrjsz@freemail.hu
ADÓSZÁM: 18354287-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: OTP BAJA 11732033-20006572
Nitsch J.: - Egy időben én jártam.
Vörös Z.: - A regionális elnök feladatai közé kellene bevenni, és a titkár vagy a régió
képviselőjéhez.
Tanács A.: - Nem muszáj tisztséget betölteni ahhoz, hogy bárki is a régió képviselő-helyettese
lehessen.
Nitsch J.: - A meghívóban nincs tisztségviselő választás.
Papp E.: - Ez nem tisztség.
Hangyási L.: - Most csak az Endre mehet fel május 13-ig.
Papp E.: - A küldöttgyűlésen is ott kell lennem?
Hangyási L.: Igen.
Nitsch J.: - Már a Gemenc Judo Klub képviseletében is ott kell lenned.
Szepesi J.: - Olyan ember kell, aki már jártas ezekben a dolgokban. Akar és tud menni.
Tóth B.: - Reális esély van 20 szakosztályra, eleve 2 képviselő kell.
Tanács A.: - Nagy György decemberi elmondása szerint nem elég a 20 szakosztály,
mindegyiknek legalább 10 fős MJSZ tagság is kell, hogy mandátummal is rendelkezzen.
Hangyási L.: - Már nem így van. Vagy – vagy alapon működik.
Tanács A.: - Klubonként nem kell a 10 fő?
Hangyási L.: - Nem.
Nitsch J.: - Nekem 800 fő jár a fejemben.
Keszthelyi L.: - 2 személyt konkretizáljunk. egy állandót, egy tartalékot és egy helyettest.
Nitsch J.: - Egyik az elnök, és jelöljünk helyettest. Vagylagosan a 20 egyesületre is dolgozzuk
ki. Legyen 1-1 elnökségi tag és póttag.
Hangyási L.: Április 11. előtt el kell küldeni a 20 egyesületet. Ezt le kell fixálni, hogy az
országos küldöttgyűlés témája legyen április 11-ig, később csak egy év múlva tudjuk
megtenni.
Nitsch J.: - Ezek az új klubok a MJSZ-nél is jelentkezzenek!
Hangyási L.: - Természetesen.
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Tanács A.: - Úgy válnak taggá, ha vesznek judo tagkönyvet és érvényesítik, nem elég
jelentkezni.
Hangyási L.: - Újra lehet diák tagságit váltan a 10 éven aluliaknak. A MJSZ-nél a taglétszám
az érdek. Tag az is, akinek nincs versenyzői licensze. Az elnököt jelöljük képviselőnek, az
Endrét másik képviselőnek, vagy válasszunk mást.
Papp E.: - Az országos küldöttgyűlésig tartó időszakot vállalom még.
Vörös Z.: - A paksi, illetve kecskeméti klubból választani kellene valakit.
Hangyási L.: - Nagysolymosi Sándor vállalná.
Szepesi J.: - Férfi szakágvezetőként nem rendelkezik szavazattal az elnökségben?
Hangyási L.: - Nem, viszont mindig ott szokott lenni.
Keszthelyi L.: - Ha a Nagysolymosi helyettesít, akkor is két póttag kell.
Hangyási L.: - Csak 20 szakosztály esetén.
Nitsch J.: - Lesz ez húsz.
Tanács A.: - 19 van most. Mi a helyzet a másik bajai klubbal?
Déri Cs.: - Alakulás alatt vagyunk, szeretnénk a MJSZ-hez tartozni. Jujitsu, judo és aikido
sportokkal foglalkozunk. Visszaküldték a kérelmünket hiánypótlásra.
Tanács A.: - Nem kell küldöttgyűlés a tagfelvételhez. Mint említettem, elegendő elnökségi
döntés is.
Nitsch J.: - Alakuló közgyűlés volt? Adószám már van?
Déri Cs.: - Alakuló ülés volt. Adószám nincs, bírósági bejegyzéssel lehet csak az APEH-hez
menni.
Vincze Z.: - Mikor küldték vissza hiánypótlásra?
Déri Cs.: - 3 hete.
Tanács A.: - A Bajai Harcművészeti SE mellé egy kalocsai klub is betársulna, vakamint a
bajai Vonatkerti Gyakorló Iskola Gyaxi DSE néven.
Hangyási L.: - Vegyük fel őket!
Tanács A.: - Előbb be kell kérnem az adatokat.
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Tóth B.: - Az Orosházi Birkózó Club névmódosítás alatt van, de már évek óta működő
szervezet.
Papp E.: - Nem kell megváltoztatni.
Tanács A.: - Az a fontos, hogy legalább 1 tagdíjat fizessenek az országos szakszövetségbe.
Keszthelyi L.: - Ennek a diáktagságnak is utánajárok.
Szabó S.: - Versenyen lehet indulni diáktagságival?
Hangyási L.: - Igen.
Papp E.: - Tagként számít.
Vörös Z.: - A MJSZ küldöttgyűlésre a képviselők kérdését tisztába kell tenni. A régió
válassza meg a képviselőt!
Tanács A.: - Az alapszabály értelmében a képviselő-jelöltünk Keszthelyi László.
Keszthelyi L.: - Javaslatokat várok az ügyben. Én Nagysolymosi Sándort javaslom. Neki is
kellene egy póttag, 2 mandátum esetén.
Hangyási L.: - Szepesi József, vállalod?
Szepesi J: - Igen, vállalom.
Tanács A.: - Papp Endrének le kell mondania.
Nitsch J.: - A küldöttgyűlésig le kell mondania. Mai dátummal kell megírni, hogy a
küldöttgyűlésig vállalja a megbízatását.
Tanács A.: - Az Elnökség hatáskörébe kéne adni, hogy kiket jelöl régió képviselőnek.
Tóth B.: - A régió képviselője tisztséget tölt be a Magyar Judo Szövetségben?
Hangyási L.: - Nem, csak képviseli a régiót.
Nitsch J.: - Az elnök javasolja a képviselőket, és a küldöttgyűlés elfogadja.
Tóth B.: - Írjuk bele külön pontként az alapszabályba.
Hangyási L.: - Ezt egy jogásszal kéne megnézetni.
Nitsch J.: - A régió is szakszövetség.
Papp E.: - Az országos szövetség is jogi személy, a regionális szövetség is, de nincs aláfölérendeltségi viszony.
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Nitsch J.: - A regionális szövetség nem rendelkezik arról, hogy ki jelölhet képviselőt.
Hangyási L.: - Önállónak kell lennie az összesnek.
Keszthelyi L.: - Ha nem rendelkezik az alapszabály, akkor a küldöttgyűlés választja. Vagy az
elnökség választja. Itt szimpátia javaslatot kell tenni.
Hangyási L.: - Küldöttgyűlés vagy Elnökség döntsön?
Keszthelyi L.: - Tanács Attila tegye fel kérdésként!
Tanács A.: - Aki egyetért azzal, hogy a régió képviselő(k), illetve régió képviselőhelyettes(ek) megválasztása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozzon, kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 8 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2007/4. számú (2007.03.25.) határozatát:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetségnek a Magyar Judo Szövetség
elnökségében betöltött képviselőjét/képviselőit, illetve képviselő-helyettesét/képviselőhelyetteseit a fenti régió küldöttgyűlése jelöli, és a Magyar Judo Szövetség
küldöttgyűlése választja meg őket.”
Keszthelyi L.: - Jelölni kell 3 embert!
Nitsch J.: - Én is vállalom, ha kell.
Tanács A.: - Ebben az esetben szavazzunk a jelölések elfogadására! Feltételesen
meghatározhatjuk 1, illetve 2 mandátumra is.
- Javaslom a régiónk képviselőjének az alapszabály szerint elnökünket, Keszthelyi Lászlót.
Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- 1 mandátum megléte, illetve Papp Endre lemondását követően a MJSZ küldöttgyűlésére
jelöljük régió képviselő-helyettesnek Nagysolymosi Sándort! Aki egyetért, emelje fel a kezét!
Eredmény: 11 igen, 0 nem. 0 tartózkodás
- 2 mandátum megléte esetén a régió másik képviselőjének javaslom Nagysolymosi Sándort!
Szavazzunk!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Régió képviselő helyetteseknek javaslom Szepesi Józsefet és Nitsch Józsefet! Egyenként
szavazzunk rájuk!
Szepesi József: Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Nitsch József: Eredmény: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Hangyási L.: - Ahogy korábban említettem, legyen honlapja a régiónak!
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Tanács A.: - Itt is határozzunk meg egy összeghatárt, ami felett nem vállalja az Elnökségünk a
szponzorációs szerződést. Utána pedig kerüljön Elnökségi hatáskörbe a feladat elvégzése!
Piukovics T.: - Én vállalom a honlap elkészítését és frissítését. Az Elnökséggel egyeztetve
megoldhatónak tartom olcsó áron.
Tanács A.: - Aki egyetért azzal, hogy a DMRJSZ Elnöksége szponzorációs szerződést kössön
a Judoinfo.hu internetes oldallal, évente maximum 50.000 Ft összegért, az szavazzon!
Eredmény: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2007/5. számú (2007.03.25.) határozatát:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség megbízza a Elnökségét, hogy kössön
szponzorációs szerződést a Judoinfo.hu internetes oldalon történő megjelenés
érdekében, amennyiben ennek éves költsége nem haladja meg az 50.000 Ft-ot.”
Keszthelyi L.: - Még egyszer emlékeztetek mindenkit a Pakson megrendezendő serdülő
keretedzésre.
Vörös Z.: - Az lenne a javaslatom, hogy a titkárunkat a munkája elismeréseként részesítsük
valamiféle jutalomban.
Csihi J.: - Küldjük el egy bírói tanfolyamra!
Tanács A.: - Köszönöm, megelégszem egy kézfogással is. Az ülést ezzel 12.30-kor lezárom.
Keszthelyi L.: - Köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a meghívást!
Kelt: Bácsalmás, 2007. március 30.

……………………………………….
Tanács Attila levezető elnök

……………………………………..
Piukovics Tamás jkv. vezető
P. H.

……………………………………….
Csihi János jkv. hitelesítő

……………………………………..
Szepesi József jkv. hitelesítő
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