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
a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség 2007. évi I. elnökségi üléséről
Az ülés helye: Vonatkerti Gyakorló Általános Iskola, Baja
Az ülés ideje: 2007. február 26. hétfő 14.00
Jelenlévők:
- Andrási Barna elnökségi tag (Bajai Judo Club)
- Radics Attila felügyelő bizottsági tag (Bajai Judo Club)
- Szabó Sándor elnökségi tag, Diáksport Bizottság elnök (Solti Atlétikai Club)
- Szepesi József elnökségi tag, Dan Kollégium elnök (Gemenc Judo Klub)
- Tanács Attila titkár, Bíró Bizottság elnök (Bácsalmási-Bácska Sport Közhasznú Egyesület)
Napirendi pontok:
1. A 2006. év rövid értékelése (eredmények, versenyek, régiós tatami szétosztás, gazdasági
helyzet)
2. A 2007. évi rendes küldöttgyűlés előkészítése, napirendi pontjainak összeállítása
3. A 2007. évi regionális eseménynaptár véglegesítése
4. Az övvizsgáztatási rendszer kialakítása
5. A régió székhelyének megváltoztatása
6. Beszámoló a jelenleg zajló alapfokú bírói tanfolyamról
7. Egyebek
- régiós pályázat kiírása az utánpótlás korosztály számára
- versenyrendezési támogatás
- régiós versenyek nevezési díja
- régiós bírói díjak
- eredményjelző táblák beszerzése
Tanács A.: - Köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy az 5 fő elnökségi tagból 4 fő
jelen van, így az elnökségi ülésünk határozatképes. Keszthelyi László jelezte, hogy jelenleg
táppénzen van, és betegségéből kifolyólag egy hétvégi időpont lett volna alkalmasabb
számára az elnökségi ülésre, mert akkor a felesége el tudta volna hozni. Így az ülést én fogom
levezetni. Javaslom, hogy a feltüntetett napirendi pontokat fogadjuk el!
Eredmény: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
1. napirendi pont: A 2006. év rövid értékelése (eredmények, versenyek, régiós tatami
szétosztás, gazdasági helyzet)
Andrási B.: - Mielőtt bármit is mondanánk az elmúlt évről, mindenképpen említsük meg a
régió közelmúltban elhunyt két szakemberét, Kiss Endrét és Krajkó Gyulát. Az elnöki
beszámolóban és a küldöttgyűlésen még egyszer el kell ismernünk a judo sport érdekében
végzett munkájukat.
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Tanács A.: - Minden klubot időben megkértem, és értesítettem arról, hogy a judo
szakosztályának elmúlt évi hazai és nemzetközi eredményeit juttassa el Keszthelyi Lászlónak
az elnöki beszámoló elkészítéséhez. E nélkül lehetetlenség lenne csupán az évkönyvre
hagyatkozva elkészíteni. Sajnos egyelőre nem tudom, hogy mindenki eleget tett-e a
kérésemnek. Azt elöljáróban is kijelenthetem, hogy a 18 egyesületet felvonultató régiónk
jelentős eredményeket könyvelhet el.
Három regionális bajnokságot rendeztünk a tavalyi év során (Dunaföldvár, Paks, Baja). Az
első alkalom diákolimpia is volt. Ezek rendben lezajlottak, a Kecskemétre tervezett versenyt
technikai okok miatt Baján kellett a kiírással azonos időben megrendezni.
- Az egyik jelentős döntést a miskolci ifjúsági EB előtt hoztuk meg a régiós tatami
szétosztással kapcsolatban. Ez az alábbiak szerint alakult a 2005.12.31-i állapotokat
figyelembe véve:
- Bajai JC: 18 db (versenyrendezés, edzőtábor)
- Dunaföldvári JC: 18 db (versenyrendezés)
- Gemenc JK: 32 db (kiemelt egyesület, a 2007. évi diák A OB megrendezéséért)
- Solti AC: 18 db (versenyrendezés)
- Szatymazi SE: 18 db (kb. 100.000 Ft övvizsga regisztrációs díj 2006-ban)
- A régió gazdasági helyzete igen jó képet mutat. 18 egyesület fizetett tagdíjat, a szekszárdiak
tévedésből duplán. Bevételünk volt a regisztrációs díjakból, a MJSZ támogatásból és a banki
kamatból. A 3 régiós versenyt rendező klub egyenként megkapta a 80.000 Ft támogatást. A
pénztári kifizetéseket követően a bankszámla záró egyenlege 794.437 Ft volt. A könyvelési
költség csökkenti az egyenlegünket, de ehhez 2007-ben is hozzájönnek a tagdíjak, a MJSZ
2006. évben befizetett tagdíjai után járó támogatása, valamint az övvizsgák regisztrációs díja.
Ilyen pénzügyi háttérrel meghirdethetünk egy pályázatot is, amit az Egyebek napirendi
pontnál javaslok megvitatásra.
Szepesi J.: - Ennek a pályázatnak a támogatása az utánpótlás korosztályra vonatkozzon,
maximum az ifjúsági korosztállyal bezárólag.
Radics A.: - Ez a záró egyenleg nagyon kedvező, jól sikerült a pénzügyi gazdálkodás.
Andrási B.: - A klubjaink számát növelni tudjuk, mivel Kalocsán is hamarosan beindul egy
judo szakosztály. Egy külföldről hazajött versenyző szeretné elkezdeni a foglalkozásokat,
akinek minden segítséget meg fogunk adni az elinduláshoz.
Tanács A.: - Baján is bejegyzés alatt van egy egyesület, akik a ju-jitsu és aikido mellé néhány
tagjukat a Magyar Judo Szövetségbe is leigazolnák. Így a régió klubjainak száma elérheti a
20-at. Azonban a decemberi tatai dan vizsgán Nagy György főtitkár a tudomásomra hozta,
hogy önmagában a 20 klub nem elegendő, mindegyiknek mandátummal is kell rendelkeznie a
MJSZ-en belül, azaz legalább 10 főnek tagdíjat kell fizetnie az országos szakszövetség felé.
Erre fel kell hívni az egyesületek figyelmét.
2. napirendi pont A 2007. évi rendes küldöttgyűlés előkészítése, napirendi pontjainak
összeállítása
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Tanács A.: - Javaslom, hogy először állítsuk össze a küldöttgyűlés napirendi pontjait, és ezt
követően tárgyaljuk az időpontját. Az általam javasolt napirendi pontok:
01. Elnöki beszámoló (Előterjesztő: Keszthelyi László 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, Andrási Barna)
09. Régiós pályázat előterjesztése (A küldöttgyűlés tesz javaslatot, és hoz határozatot.)
10. Egyebek
Tanács A.: - Aki egyetért a fenti napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Szabó S.: - Elég nehéz megfelelő időpontot találni a küldöttgyűlésre úgy, hogy ne ütközzön a
versenynaptárral. A legjobb lenne hétköznapra tenni.
Tanács A.: - Az alapszabályunk szerint munkaszüneti napra kell tennünk a küldöttgyűléseket.
Ennek helyéül a szokásos bajai Petőfi szigeten lévő Ifjúsági Tábort javaslom. A bírói
továbbképzésen már említettem az étteremtulajdonosnak a küldöttgyűlést. Amennyiben
legalább 16 fő részére kérünk ebédet, akkor a termet ingyenesen bocsátja a rendelkezésünkre.
Szabó S.: - Módosítanunk kellene az alapszabályon. Arra a pár órára megoldható lenne
hétköznap is, hogy képviselni tudják magukat az egyesületek.
Szepesi J.: - Úgy tűnik, hogy így látatlanba nehéz megállapítani a pontos időpontot. Javaslom,
hogy a solti versenyen kérdezzük meg a klubok képviselőit, és a többség véleményének
megfelelően hirdessünk időpontot az alapszabály szerinti határidők betartásával.
3. napirendi pont A 2007. évi regionális eseménynaptár véglegesítése
Tanács A.: - A 2007. évre tervezett eseményeink a következők:
- március 11. vasárnap – Solti Tavasz Kupa Regionális Diákolimpia
- április 7. vagy 21. szombat (*)– Diák – serdülő regionális bajnokság, Paks
- június 27. szerda – 3-2-1. kyu regionális övvizsga, Baja
- augusztus 13 – 19. – Nemzetközi edzőtábor, Baja
- augusztus 18. szombat – Diák – serdülő regionális bajnokság, Baja
(* - Megjegyzés: a verseny ideje 2007. április 22. vasárnap)
- Aki egyetért ezzel az eseménynaptárral, azzal a kitétellel, hogy szükség esetén bővíthetjük,
pl. egy decemberi Mikulás Kupával gyermek versenyzők részére, kézfeltartással jelezze!
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Eredmény: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
4. napirendi pont Az övvizsgáztatási rendszer kialakítása
Tanács A.: - Az övvizsgáztatási rendszer működését tudatosítani kell a klubjainkban, hogy
szabályszerűen tudjunk működni, és ne rendezzen egyik egyesület sem a régió
megkerülésével szabálytalan övvizsgát. Ebben kérem a Dan Kollégium segítségét. Írjuk ki az
övvizsgáztatás kritériumait!
Szepesi J.: - Ezek a feltételek le vannak írva. Nem nekünk kell kitalálnunk.
Tanács A.: - Az elméletből át kell tennünk ezt a gyakorlatba is. Elképzelhető, hogy a klubok
nagy része nem rendezett 2006-ban övvizsgát, de jelentős bevételtől esünk el, ha nem
vagyunk következetesek a 300 Ft/kyu regisztrációs díjak beszedésében. Mindenki egységesen
tartsa kötelezőnek magára nézve ennek a kötelezettségnek a teljesítését, mert a végén azok
sem fogják befizetni az övvizsga sorszámért járó díjat, akik eddig becsületesen megtették.
Andrási B.: - A vizsgáztatói feltételek mellé jó lenne meghatározni azt is, hogy az egyes kyu
fokozatokat hány éves korukban szerezhessék meg a vizsgázók.
Szepesi J.: - Ezekre készítsünk javaslatot, és egymástól függetlenül dolgozzuk ki, majd a
küldöttgyűlésen tárgyaljuk. Úgy gondolom, hogy nem sok eltérés lesz közte.
Szabó S.: - Régebben én is siettettem a kyu övek megszerzését a tanítványaimmal. Később
rájöttem, hogy a viselt öv nem minden esetben tükrözi a tudást.
Tanács A.: - Emlékeztetőül felsorolom az általam ismert vizsgáztatási feltételeket:
6-5-4. kyu:
- MJSZ tagság + edzői licensz
- 1. kyu övfokozat
- alapfokú sportoktatói vagy középfokú sportedzői végzettség
- a vizsga lebonyolítása lehetőség szerint más egyesület edzőjének bevonásával
3-2-1. kyu:
- a fentieken túl a régió küldöttgyűlése által megválasztott, vizsgáztatói bélyegzővel
rendelkező több danos edzők közül 2 fő jelenléte szükséges
A Regionális Dan Kollégium Vizsgabizottságának tagjai:
Gyuró László, Tóth Béla, Szepesi József, Szabó Sándor, Kanczler István
Tavaly Kanczler Istvánt a kilépő Kovács Gábor helyére választottuk. Kiss Endre helyére
továbbra sem jelöltünk senkit. Nekem az a javaslatom, hogy inkább több vizsgáztató legyen a
régióban, de legyenek nyilvántartva a vizsgák. Az októberi rendkívüli küldöttgyűlésen Kalydy
Zoltán jelezte, hogy a Tiszántúlon csak a Tóth Béla van egyedül, bővíteni kéne a létszámot
azon a területen. Én Gyáni Jánosra gondoltam, hogy ne ugyanarról a településről kerüljenek ki
a vizsgáztatók. Solton kérdezzük meg tőle, hogy vállalja-e a megbízatást. Ezen kívül a
kecskeméti, illetve szolnoki klubok egyikéből is célszerű lenne választani valakit, mivel
időközben megnőtt az egy vizsgáztatóra jutó klubok átlaga is.
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Szepesi J.: - Ezeket is a küldöttgyűlésen véglegesítsük, addig megérdeklődjük Solton vagy
más versenyeken a jelöltektől, hogy ki venne részt szívesen a vizsgáztatói munkában.
Tanács A.: - A kyu övvizsgák meglétét a régiós bajnokságokon szúrópróbaszerűen ellenőrizni
kellene, a mérlegelés során. Erre is alakíthatnánk egy 2-3 fős csapatot.
Andrási B.: - Az lenne a legjobb, ha a Szepesi sporttárs, mint a Dan Kollégium vezetője tenné
ezt meg a mérlegelések során.
Szepesi J.: - Ezt a feladatot nagyon szívesen vállalom. Odaülök a mérlegeléshez, és
végignézem, hogy az adott versenyző övvizsgája szerepel-e a régió nyilvántartásában. Ehhez
elkérem a Barnától a jegyzőkönyveket, és azok alapján kikeresem a versenyző övvizsgáját.
Tanács A.: - Javasolni szeretném azt is a MJSZ küldöttgyűlésen, a többi régióval
egyetértésben, hogy a dan fokozatú vizsgákra történő jelentkezéshez ne legyen elegendő az
egyesületi vezető aláírása, hanem csak és kizárólag a régiós dan kollégium vezetőjének
ajánlásával valósulhasson meg. Így elkerülhető az az eset, hogy valaki úgy kössön fel fekete
övet, hogy korábban szabálytalan módon jutott hozzá a tanulófokozatos vizsgákhoz.
Szepesi J.: - Való igaz, hogy nem igazán keres meg senki a dan vizsgára való jelentkezés
miatt.
Tanács A.: - A küldöttgyűlésen ez a téma külön napirendi pont lesz. Egyszer kell a helyére
tenni a dolgot, utána már könnyebb dolgunk lesz.
5. napirendi pont A régió székhelyének megváltoztatása
Tanács A.: - A régió előző titkára, Gyuró László kéri, hogy a régió székhelye ne az ő lakcíme
legyen, mivel egyrészt semmilyen funkciót nem tölt be a régió vezetőségében, másrészt a
házát is hamarosan értékesíteni szeretné. A küldöttgyűlésre vinni fogom az írásos kérelmet,
továbbá új székhelyet is kell majd választanunk, és ezt jelenteni minden érintett szerv felé. Ki
mit javasol az új székhellyel kapcsolatban? Jó lenne, ha Baján maradna továbbra is a
székhelyünk.
Andrási B.: - Bár meg kell beszélnem a feleségemmel, de az én lakásom adott esetben lehet a
régió székhelye, a levelezési cím úgyis bácsalmási, így ez nekem nem jár további
tennivalóval.
6. napirendi pont Beszámoló a jelenleg zajló alapfokú bírói tanfolyamról
Tanács A.: - Tavaly nyáron tettünk egy próbát bírói tanfolyam beindítására, de az nem
valósult meg. A 2006. évi rendes küldöttgyűlésen a képviselők jelezték, hogy lenne rá igény,
így az év elején a Bíró Bizottság kiírt egy alapfokú képzést, és eljuttatta a kluboknak. Ennek a
tematikája már eléggé alapos és megtervezett. A jelentkezők meghívást kaptak már a január
végi régiós bírói továbbképzésre is. Más régiók képzésével ellentétben ez a tanfolyam 4
szombati konzultációs napot, 2 gyakorlásra lehetőséget adó régiós versenyt, egy
versenymegfigyelést, és a május 20-i elméleti, valamint gyakorlati vizsgát is magába foglalja.
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Az oktatók szerepét Gyuró László, Tettinger Tibor, Hegyes Tamás és jómagam töltjük be. A
jelentkezők száma is megfelelő, Bajáról 4 fő, Soltról 3 fő, Bácsalmásról 2 fő, valamint
Paksról és Szekszárdról 1-1 fő vesz részt a képzésen.
7. napirendi pont Egyebek
- régiós pályázat kiírása az utánpótlás korosztály számára
Tanács A.: - A régió anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy támogatást nyújtsunk a tagjainknak.
Mint ahogy azt Szepesi József is jelezte, itt elsősorban a diák, illetve a serdülő korosztályra
kellene koncentrálnunk. Tárgyi eszköz vásárlását nem javaslom, mivel annyi pénzünk nincs,
hogy minden klubot támogatni tudjunk. Valamilyen szolgáltatás igénybevételében kéne
gondolkodnunk.
Andrási B.: - Ez a támogatás szólhatna egy edzőtábori részvételről is, azaz a régió
finanszírozná adott szempont szerint kiválasztott versenyzők részvételét.
Szepesi J.: - A Keszthelyi László által említett külföldi versenyre történő utazást, és az azon
való részvételt is jó ötletnek tartom. Alakítanunk kell egy régiós válogatottat, és őket
megjutalmazni egy külföldi versennyel. A szóba jöhető versenyzők kiválasztása sem okozhat
nehézséget, mivel az elmúlt évi évkönyvben benne vannak az eredményes versenyzők. Az
OB, MKK, diákolimpiai eredmények alapján meg tudjuk határozni, hogy kiket és melyik
klubból javasoljunk utazásra. Ez a verseny lehet jutalom és motiváció is.
Tanács A.: - Dolgozzuk ki többen is a konkrét elképzeléseink megvalósítását, és ezeket
vitassuk meg a küldöttgyűlésen. Ott dönthetünk a támogatás anyagi oldaláról is.
- versenyrendezési támogatás
Tanács A.: - A tavalyi évtől a regionális bajnokságot rendező egyesületek 80.000 Ft
támogatásban részesülnek a régió által. Van-e az Elnökségnek más javaslata ezzel
kapcsolatban?
- Ha nincs, akkor ezt a témát nekünk nem kell előterjesztenünk a küldöttgyűlésen.
- régiós versenyek nevezési díja
Szabó S.: - Az országos szintű megszorítások miatt több egyesület nem kap önkormányzati
támogatást. Így van ez nálunk is. Javaslom, hogy a jelenlegi 600 Ft/fő/korosztály nevezési
díjat emeljük meg 800 Ft-ra.
Tanács A.: - Aki egyetért ezzel a javaslattal, emelje fel a kezét!
Eredmény: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a DMRJSZ Elnökségének 2007./1. számú (2007.02.26.) határozatát:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség által szervezett diák ABC és serdülő
bajnokságok nevezési díja 800 Ft/fő. Dupla nevezési díjért a diák A korosztály elindítható a
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serdülők között is. A más régióbeli vagy külföldi versenyzők nevezési díjának meghatározása
a rendező klub hatáskörébe tartozik.”
- régiós bírói díjak
Tanács A.: - Javaslom a bírói díjak megemelését is. Talán így is tudnánk motiválni a leendő
versenybírókat, hogy a bírói pályán maradjanak. A versenyelnök díját 5.000 Ft-ról 6.000 Ftra, a szőnyegbírókét pedig 4.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra szeretném növelni. Természetesen a bírók
továbbra is támogatják a régiót annyiban, hogy az útiköltségüket nem kell kifizetnie a rendező
klubnak. Aki egyetért a javaslatommal, kézfeltartással jelezze!
Eredmény: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
- Kihirdetem a DMRJSZ Elnökségének 2007./2. számú (2007.02.26.) határozatát:
„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség által szervezett diák ABC és serdülő
bajnokságain a vizsgázott bírók díjazása az alábbiak szerint módosul:
- versenyelnök: 6.000 Ft/nap
- szőnyegbírók: 5.000 Ft/nap, bírói minősítéstől függetlenül
A bírók utazása önköltségen vagy a saját klub költségén történik.”
- eredményjelző táblák beszerzése
Tanács A.: - Korábbi küldöttgyűléseken már esett szó arról, hogy a régió vásárolhatna
elektromos eredményjelző táblákat, hogy ne kelljen mindig kölcsönkérni, illetve bérelni más
kluboktól. Mivel ez jelentős kiadással járna, a küldöttgyűlés beleegyezését kell kérnünk
hozzá.
Andrási B.: - Néztünk több eredményjelzőt, azonban nem jutottunk előrébb. Külföldi
gyártóknál is érdeklődnünk kellene.
Tanács A.: - Van-e más hozzászólás bármivel kapcsolatban?
Szabó S.: - A solti verseny 4 szőnyegen kerül lebonyolításra, 6 bíróra tartunk igényt a
gyakorló bírókon túl.
Szepesi J.: - Az októberi szekszárdi diák A OB-ra szeretnék kölcsön kérni a régiós tatamiból a
bajaiaktól és a soltiaktól. A szállításról én gondoskodom. Számíthatok-e a segítségetekre?
Andrási B.: - Erről a Bajai Judo Club Elnöksége dönt, én megteszek minden tőlem telhetőt.
Szabó S.: - A soltiak és dunaföldváriak részéről tudok segíteni, ha valóban vállalod a
szállítást.
Tanács A.: – Van-e más hozzászólás? Ha nincs, akkor köszönöm a részvételt, azonnal
rendezzük az útiköltség térítését. Az ülést ezzel lezárom.
Kelt: Bácsalmás, 2007. március 15.
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