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JEGYZŐKÖNYV 

a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség elnökségi üléséről 
 
Helye: Solt, Nagymajori út 10-12 
Ideje: 2008. március 08. szombat 10.00 
 
Jelen vannak: 
- Keszthelyi László elnök, Edző Bizottság elnök 
- Tanács Attila titkár, Bíró Bizottság elnök 
- Szepesi József tag, Dan Kollégium elnök 
- Szabó Sándor tag, Diáksport Bizottság elnök 
- Andrási Barna tag 
 
Napirendi pontok: 
1. A 2007. év rövid értékelése (versenyek, eredmények, bírói tanfolyam, gazdasági helyzet) 
2. Tagsági viszonyok kérdése 

- új klub: Guri Judo SE, Kecskemét 
- névváltozás: Bácsalmási-Bácska SKE – Bácsalmási Sprint SE 
- nem fizettek tagdíjat 2007-ben: Községi SE Kisszállás, Szegedi Judo SE 

3. A 2008. évi regionális eseménynaptár véglegesítése 
4. A 2008. évi küldöttgyűlés előkészítése, napirendi pontjainak összeállítása 
5. Egyebek (bankváltás, előnevezés, honlap, Alapszabály módosító javaslat) 
 
 
Keszthelyi L.: - Üdvözlöm a megjelenteket! Kérem, hogy a napirendi pontokat fogadjuk el. 
Eredmény: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
1. napirendi pont: 
 
Keszthelyi L.: - A 2007. évi értékelésről nem kívánok bővebben beszélni, a versenyeink 
rendben lezajlottak, az eredményeket mindenki megtalálja a judo évkönyvben. A 
küldöttgyűlésen úgyis elő kell adni a beszámolókat. 
 
Tanács A.: - A tavalyi bírói tanfolyam is jó eredménnyel végződött. A gazdasági helyzetünk 
stabil. A 2007. évi MJSz támogatást még nem kaptuk meg, és folyamatban van a klubok 
tagdíjfizetése is. Jelentős bevételek várhatók. 
 
Keszthelyi L.: - A 2007. évi küldöttgyűlésen határozatba foglalt külföldi verseny kapcsán a 
következőket kívánom elmondani: 
A jó versenyek távol vannak, és a legtöbb két napos. Ahol el lehetne intézni a szállást olcsón, 
tatamin alvással, az messze van. A meghatározott 350.000 Ft minden bizonnyal kevés lenne a 
verseny lebonyolítására. Az utazás mintegy 300.000 Ft-ba kerülne, a 10-15 eurós áron 
számított nevezési díj 100-150 ezer Ft lenne 40 fő esetén, és a szállást még meg sem 
említettem. Mi voltunk a paksiakkal ilyen versenyen, a gyerekek vasárnap éjfélre értek haza, 
hétfőn reggel pedig mehettek iskolába. 
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Sokkal jobb ötletnek tartanék egy közös hétvégi edzőtábort a régiós válogatott részére, amit 
nem kimondottan küzdelmi jellegűre tervezek. Javaslom, hogy a diák és serdülő korosztályból 
hozzuk létre a régiós válogatott keretet, és készítsünk pólót a számukra! 
 
Andrási B.: - Támogatom az elképzelést. Milyen időpontban legyen? 
 
Szabó S.: - Szerintem is jobb ötlet itthon megoldani ezt. A helyszínre is tegyünk javaslatot! 
 
Szepesi J.: - A létszámot is határozzuk meg! 
 
Tanács A.: - Ügyeljünk arra is, hogy még az iskolai nyári szünet előtt lebonyolításra kerüljön 
az esemény. A külföldi versenyt a határozat szerint a 2007. évben kellett volna megejtenünk. 
 
Andrási B.: - Az idei diák C-seknek a 2008. évi diákolimpia legyen a válogatóversenyük. 
 
Keszthelyi L.: - A küldöttgyűlés után legyen az edzőtábor a régiós válogatott részére. A 
helyszín kapcsán fel tudom ajánlani Paksot, mivel minden feltétel adott. A szállás is 
megoldható kollégiumban. A versenynaptár alapján 2008. június 7-8-án lenne a 
legmegfelelőbb. A 2007. évben eredményes diák és serdülő korosztályt kell figyelembe venni, 
kb. 40-50 főt. A judo évkönyv alapján eldöntjük, hogy összejön-e ez a létszám az érmes 
versenyzőkből, vagy a helyezetteket is meghívjuk-e. Aki ezzel egyet ért, kézfeltartással 
szavazzon! 
Eredmény: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A DMRJSZ elnökségének 2008/1. számú határozata: 
 
„ A DMRJSZ egyesületei közül a 2007. évi OB-n eredményes diák és serdülő korosztályú 
sportolói, valamint a diák C korosztály 2008. évi diákolimpián eredményes sportolói részére, 
mint régiós válogatott részére 2008. június 7-8-án hétvégi edzőtábor kerüljön lebonyolításra 
Pakson. Meghívottak a fenti versenyek érmesei, létszámhiány esetén a helyezettek is.” 
 
2. napirendi pont: 
 
Tanács A.: - Új klubként jelentkezett régiónkhoz a kecskeméti Guri Judo SE. Szavazzunk a 
felvételükről! 
Eredmény: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A DMRJSZ elnökségének 2008/2. számú határozata: 
 
„ A DMRJSZ elnöksége felvette tagjai közé a Guri Judo Sportegyesületet (székhely: 6000 
Kecskemét, Stádium u. 13). „ 
 
Tanács A.: - Tájékoztatom az elnökség tagjait, hogy Bácsalmáson új sportegyesület 
bejegyzésén dolgozunk. Régiós tagsági viszonyunkat folytatólagosan fenn kívánjuk tartani, de 
Bácsalmási-Bácska SKE helyett Bácsalmási Sprint SE néven. 
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Tanács A.: - A 2007. évben nem fizetett régiós tagdíjat a Községi SE Kisszállás, valamint a 
Szegedi Judo SE. Kétszer felhívtam a figyelmüket e-mailben az alapszabály szerinti 
tagdíjfizetési kötelezettségükre, egy alkalommal ajánlott levélben. Visszajelzés nem érkezett 
tőlük. 
 
Andrási B.: - Én beszéltem a Bürgés Mihállyal, valamilyen szinten meg is értem, hogy nem 
tudja, mire fizet, illetve, hogy miért kellene fizetnie. Mit kap ő a régiótól? 
 
Keszthelyi L. – A régió pénzéből jelentős mértékben támogatjuk a regionális bajnokságokat, 
ahol az ő versenyzői is elindulhatnának. 
 
Szepesi J.: - Régiós tagság nélkül a diák A és B OB-n nem is indulhatnának. Ezt a 
kvalifikációs rendszert is csak mi tartjuk be. Van ennek így értelme? 
 
Keszthelyi L.: - Idén intézzük el, hogy más régiók versenyzői ne indulhassanak lista nélkül. 
 
Tanács A.: - Javaslom, hogy a tagdíjat nem fizető klubokat töröljük a régió 
tagnyilvántartásából! 
Eredmény: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A DMRJSZ elnökségének 2008/3. számú határozata: 
 
„ A DMRJSZ 5 fős elnökségének egybehangzó döntése alapján a 2007. évi tagdíjfizetési 
kötelezettségének elmulasztása miatt az Elnökség törli a régió tagjai közül a Községi SE 
Kisszállást (székhely: 6421 Kisszállás, Felszabadulás utca), valamint a Szegedi Judo SE-t 
(székhely: 6725 Szeged, Tompai kapu u. 6).” 
 
3. napirendi pont: 2008. évi regionális eseménynaptár 
 

Időpont Esemény 
február 3. vasárnap Régiós bírótovábbképzés, Baja Damjanich u. 4 
március 8. szombat Solti Tavasz Kupa Regionális Diákolimpia; Elnökségi ülés 
április 13. vasárnap Rendes küldöttgyűlés, Baja 
május 10. szombat Diák-serdülő regionális bajnokság, Paks (ASE csarnok) 
június 7-8. szo-v Régió válogatott edzőtábor, Paks 
június 25. szerda 3-2-1. kyu regionális övvizsga, Baja Vasvári P. u. 16 (9.00) 
augusztus 4-10. h-v Nemzetközi edzőtábor, Baja 
 Diák-serdülő regionális bajnokság, Baja 
  
 
4. napirendi pont: A 2008. évi rendes küldöttgyűlés napirendi pontjai 
 
1. Elnöki, Edző Bizottsági beszámoló (Keszthelyi László) 
2. Gazdasági beszámoló (Tanács Attila) 
3. Felügyelő Bizottság beszámolója (Nitsch József) 
4. Dan Kollégium beszámolója (Szepesi József) 
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5. Bíró Bizottság beszámolója (Tanács Attila) 
6. Diáksport Bizottság beszámolója (Szabó Sándor) 
7. Alapszabály módosítás (Elnökség határozatképessége 3 fővel) 
8. Tisztújítás 
9. Egyebek 
 
5. napirendi pont: Egyebek 
 
Tanács A.: - A bankváltás rendben lezajlott, rövidesen újra megkérem a klubokat, hogy 
átutalással fizessék be a 2008. évi tagdíjat az 51000015 – 10004380 számlaszámra. 
 
Keszthelyi L.: - A május 10-i paksi versenyre próbaképpen kérjünk előnevezést, így fél óra 
elegendő a mérlegelésre. Ezeket a nevezéseket minden klub küldje el e-mailben, és elegendő 
lesz a tényleges súlyt beírni. 
 
Tanács A.: - Készítettem egy honlap tervet, mindenkinek elküldtem. Szerintem nagyban 
megkönnyítené a régió működését, és az információáramlást. A küldöttgyűlésen beszéljünk 
róla. 
 
Szabó S.: - Terjesszük a küldöttgyűlés elé, hogy az Elnökség legyen határozatképes 3 fővel is. 
 
Andrási B.: - Követhetetlen számomra a kyu övvizsgáztatás. Üljünk össze a 
jegyzőkönyvekkel, és beszéljük át, mielőtt elkészítjük a beszámolót. 
 
Tanács A.: - Ezért is hasznos lesz a honlap, mert oda feltesszük az övvizsga jegyzőkönyveket. 
Értelemszerűen, aki nem szerepel rajta, annak a vizsgája érvénytelen. 
 
Keszthelyi L.: - Van-e más hozzászólás? Ha nincs, akkor az ülést lezárom. 
 
 
 
 
Lejegyezte: Tanács Attila DMRJSZ titkár 


