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JEGYZŐKÖNYV 

 
Amely készült a DMRJSZ küldöttgyűlésén 2009.03.29-én, Baján, az Ifjúsági Tábor 
ebédlőjében 09.00-tól. 
 
Jelen vannak: 
 
Ssz. Név Egyesület Mandátum Megjegyzés 
01. Faragó József Guri Judo SE 1 mandátum  
02. Hangyási László Atomerőmű SE 1 mandátum  
03. Kerekes Sándor Guri Judo SE 0 mandátum  
04. Papp Endre Gemenc JK 1 mandátum  
05. Patyi Károly Gemenc JK 0 mandátum  
06. Radics Attila Bajai JC 1 mandátum  
07. Subicz István Szolnoki VSI 1 mandátum  
08. Szepesi József Gemenc JK 1 mandátum  
09. Tanács Attila Bácsalmási Sprint SE 1 mandátum  

 
Napirendi pontok: 
 
01. Elnöki, Edző Bizottsági beszámoló (Keszthelyi László) 
02. Gazdasági beszámoló (Tanács Attila) 
03. Felügyelő Bizottság beszámolója (Faragó József) 
04. Dan Kollégium beszámolója (Szepesi József) 
05. Bíró Bizottság beszámolója (Tanács Attila) 
06. Diáksport Bizottság beszámolója (Andrási Barna) 
07. Alapszabály módosítás 
08. Versenyrendezési támogatás megállapítása 
09. Egyebek 
 
A küldöttgyűlést Szepesi József, a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség Dan 
Kollégium vezetője nyitja meg. 
 
Szepesi J.: - Jó reggelt kívánok minden megjelent küldöttnek és tanácskozási joggal 
rendelkező sporttársnak! Megkérem Tanács Attila titkár urat, hogy tájékoztasson bennünket a 
határozatképességről. 
 
Tanács A.: - A régió 18 egyesületéből 6 klub képviselteti magát. A küldöttgyűlés jelenleg 
nem határozatképes. 
 
Szepesi J.: - Köszönöm a tájékoztatást, a megismételt küldöttgyűlésre a kiírás szerint 10.00-
kor kerül sor, az eredeti napirendi pontok megtartásával. 
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Szepesi J.: - 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: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
Tanács A.: - Köszönöm a bizalmat. Aki egyetért azzal, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottság 
feladatát Kerekes Sándor lássa el, kézfeltartással jelezze! 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Tanács A.: - Az Elnökség javaslata a jegyzőkönyv-vezető személyére Patyi Károly szekszárdi 
edző kolléga. Aki egyetért, szavazzon rá! 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
- Jegyzőkönyv-hitelesítőnek két közeli edzőt javasol az Elnökség, azaz Szepesi Józsefet és 
Radics Attilát. Aki egyetért, emelje fel a kezét. 
Eredmény: 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 
- Megkérem a Mandátumvizsgáló Bizottságot, hogy terjessze elő a nyilvántartásba vett 
mandátumok számát! 
 
Kerekes S: - Jelenleg 7 küldött rendelkezik mandátummal. 
 
Tanács A.: - A napirendi pontok a meghívóban szereplők maradnak, mivel megismételt 
küldöttgyűlésen veszünk részt. Aki egyetért azzal, hogy a küldöttgyűlés nyilvános legyen, 
emelje fel a kezét. 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
1. napirendi pont: Elnöki beszámoló (+ Edzői Bizottság) 
 
Tanács Attila felolvassa a betegség miatt hiányzó Keszthelyi László mellékelt beszámolóját. 
 
Tanács A.: - Van-e hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs, fogadjuk el a beszámolót! 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
2. napirendi pont: Gazdasági beszámoló 
 
Tanács Attila felolvassa a mellékelt beszámolóját. 
 
Tanács A.: - Kérem, hogy szavazzunk a beszámolóról! 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója 
 
Faragó József felolvassa a mellékelt beszámolóját. 
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Tanács A.: - A Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadásra javaslom! Szavazzunk! 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
4. napirendi pont: Dan Kollégium beszámolója 
 
Szepesi József felolvassa a beszámolóját. 
 
Tanács A.: - Van-e hozzászólás? 
 
Kerekes S.: - Hasznosnak tartom az interneten közzétett övvizsgákat. Így én is tudom igazolni 
a szülők felé a vizsgák hitelességét. 
 
Szepesi J.: - Sajnos nem mindenki gondolkodik így. Békéscsabáról legalább három éve nem 
érkezett övvizsga jegyzőkönyv. A régiós övvizsgáztatókat úgy választottuk meg, hogy 
minden területen legyen 2 vizsgáztató elérhető távolságon belül. 
 
Tanács A.: - A tavalyi évben olyanok is tettek övvizsgát, akik nem rendezték a régiós tagdíjat. 
Az lenne a javaslatom, hogy az ilyen esetek elkerülésére hozzunk határozatot az Egyebek 
napirendi ponton belül. 
 
Tanács A.: - Fogadjuk el a Dan Kollégium beszámolóját is! 
Eredmény: 6 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? 
 
Szepesi J.: - Az országos versenyeken gyakran tapasztalok a bíróktól alapvető technikai 
hiányosságokat. Mikor lesz arra lehetőség, hogy az edzők és a bírók értekezni tudjanak? 
 
Tanács A.: - A 2007. évben volt erre lehetőség, mikor a bírói továbbképzés után átmentünk a 
KSI épületébe. Többen ott voltunk a jelen lévők közül. A paksi régiós edzőtáborra 
összehívhatunk ilyen fórumot, de a régiós bírókkal való találkozás nem oldja meg az országos 
versenyeken előforduló problémát. 
 
- Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a 
beszámolót! 
Eredmény: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
6. napirendi pont: Diáksport Bizottság beszámolója 
 
Andrási Barna igazolt távolléte miatt Radics Attila olvassa fel a mellékelt beszámolót. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


DÉL-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS JUDO SZÖVETSÉG 
Székhely: 6430 Bácsalmás, Oltványi u. 9 

 Adószám: 18354287-1-03        Telefon: +36-20/467-9656 
 E-mail: dmrjsz@freemail.hu    Honlap: www.dmrjsz.hu 

Bankszámlaszám: 51000015-10004380 („Bácska” Takarékszövetkezet, Bácsalmás) 
Nemzetközi bankszámlaszám: HU 02 5100 0015 1000 4380 0000 0000 

___________________________________________________________________________ 

 - 4 -

 
Tanács A.: - Van-e hozzászólás? 
 
Kerekes S.: - Nálam is edz nagyon sok gyerek, aki szívesen jár edzésre, de a versenyzésre 
nem tudom őket rávenni. Rájuk is szükség van a létszám miatt, és jó felkészülő partnerek. 
 
Faragó J.: - Az óvodáskorúak övvizsgáztatásának nem sok értelmét látom, ott kizárólag a 
játék jöhet szóba. Komolyabb judo technikákat nem lehet nekik tanítani. 
 
Radics A.: - Itt a judo technikák előkészítő gyakorlatait kell érteni az övvizsga anyagán. 
 
Tanács A.: - Ha nincs más javaslat, akkor elfogadásra javaslom a beszámolót! Szavazzunk! 
 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
7. napirendi pont: Alapszabály módosítás 
 
Tanács A.: - Az elnökségi ülésen szóba került, hogy a régió alapszabályát tüzetesebb 
vizsgálatnak kéne alávetni. A törvényi változásokat nem tudjuk naprakészen kezelni, ezért 
szükségessé vált egy szakszerű felülvizsgálat. 
 
Hangyási L.: - Mindenképpen hozzáértő jogászt bízzunk meg a feladattal. 
 
Tanács A.: - Limitáljuk-e az erre fordítandó összeget? 
 
Papp E.: - Szerintem fölösleges ilyen összeget meghatározni, mivel ezt a feladatot 
mindenképpen el kell végeztetni. 
 
Subicz I.: - Ha a régió be van jegyezve a bíróságon, akkor oda megfelelő alapszabályt kellett 
leadni. 
 
Tanács A.: - De nincs bejegyezve. Azért működhetünk, és azért van külön adószámunk, mert 
a Magyar Judo Szövetség területi tagszervezete vagyunk, és szerepelünk annak az 
alapszabályában. 
 
Subicz I.: - A pályázati lehetőségek szempontjából jobb lenne, ha be lenne jegyezve a régiós 
szövetség. Szívesen segítek ennek az elvégzésében. 
 
Tanács A.: - Aki egyetért azzal, hogy eljárjak az alapszabály felülvizsgálatával kapcsolatban 
2009.06.30-ig, az kézfeltartással jelezze! 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
- Kihirdetem a Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség küldöttgyűlésének 2009./1. 
számú (2009.03.29.) határozatát: 
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„A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség alapszabályának felülvizsgálatát el 
kell végeztetni. 
Felelős: Tanács Attila 
Határidő: 2009. június 30.” 
 
8. napirendi pont: Versenyrendezési támogatás megállapítása 
 
Tanács A.: - Az elnökség ülésén tárgyaltuk Nitsch József írásbeli kérelmét a versenyrendezési 
támogatás növeléséről. Az elnökség javaslata, hogy 80.000 Ft-ról emeljük ezt az összeget 
120.000 Ft-ra. A korábbi határozatot a küldöttgyűlés hozta, így most is itt kell döntenünk a 
kérdésről. 
 
Hangyási L.: - Van-e anyagi fedezet a támogatás növelésére? 
 
Tanács A.: - Igen, kigazdálkodható a támogatási összeg, ha a bevételi forrásokra 
odafigyelünk. 
 
Hangyási L.: - Túl közel van egymáshoz a következő két regionális bajnokság. A paksiak el 
fognak menni Szolnokra. A szolnokiak is eljönnek Paksra? 
 
Tanács A.: - A versenynaptár nagyon zsúfolt, egyszerűen nincs más időpont. 
 
Radics A.: - Andrási Barna kifejezett kérése az, hogy csak akkor legyen jogosult egy versenyt 
rendező klub a régió támogatására, ha az a klub részt vesz a régió többi versenyén is. A 
nevezési díjak mindenkinek bevételt jelentenek. 
 
Szepesi J.: - Aki meg tud rendezni egy versenyt, az tud várni 3 hónapot a versenyrendezési 
támogatásra is. Ez így korrekt, mivel közös érdekünk, hogy minél több indulója legyen a 
versenyeinknek. 
 
Tanács A.: - A szolnokiak és paksiak voltak Solton. Ha mindegyik csapat megjelenik a többi 
versenyen, akkor átutalom a támogatást a paksi verseny után a kluboknak. A Solti AC is 
megkaphatja így a növekmény összegét június elején. 
 
- Aki egyetért azzal, hogy a 120.000 Ft versenyrendezési támogatás kifizetésére az évi utolsó 
regionális bajnokság lebonyolítása után kerüljön sor, amennyiben a versenyt rendező 
egyesület a többi régiós versenyre is benevez, az kézfelemeléssel szavazzon! 
 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
- Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2009/2. számú (2009.03.29.) határozatát: 
 
„A versenyrendezési támogatás átutalására az évi utolsó regionális bajnokság 
lebonyolítása után kerül sor. Feltétele: A versenyt rendező egyesületnek a többi régiós 
versenyen is részt kell vennie. A támogatás összege: 120.000 Ft.” 
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9. napirendi pont: Egyebek 
 
Tanács A.: - A Dan Kollégium beszámolójánál javasoltam, hogy a régiós tagdíj befizetése 
előtt senki se rendezhessen övvizsgát. Kérem, hogy foglaljuk ezt is határozatba. 
 
Szepesi J.: - Az övvizsgák előtt a vizsgáztatók részére el lehet küldeni, hogy kik nem fizettek 
eddig tagdíjat. 
 
Tanács A.: - A tagdíj befizetése napról napra megtörténhet. A klubok vigyék magukkal a 
tagdíj befizetéséről szóló számla másolatát, vagy a vizsgáztatók a vizsga előtt keressenek meg 
engem telefonon. Én naprakészen vezetem a befizetéseket. 
 
- Aki egyetért azzal, hogy az övvizsgákon titkári szóbeli tájékoztatással vagy számla 
fénymásolattal igazolni kelljen a régiós tagdíj befizetését, emelje fel a kezét! 
 
Eredmény: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
- Kihirdetem a DMRJSZ Küldöttgyűlésének 2009/3. számú (2009.03.29.) határozatát: 
 
„A régiós tagdíj befizetését az egyesületeknek igazolni kell az övvizsgákon való részvétel 
alkalmával. Az igazolás módja: titkári szóbeli tájékoztatás vagy számla fénymásolat.” 
 
 
Tanács A.: - Van-e más hozzászólás? Ha nincs, akkor az ülést 12.30-kor lezárom. Köszönöm 
a részvételt, és az építő jellegű hozzászólásokat. 
 
 
 
Kelt: Bácsalmás, 2009. április 02. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. …………………………………….. 
 Tanács Attila levezető elnök Patyi Károly jkv. vezető 
 P. H. 
………………………………………. …………………………………….. 
 Szepesi József jkv. hitelesítő Radics Attila jkv. hitelesítő 
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