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Elnöki beszámoló / titkári tájékoztató 

 
Tisztelt Magyar Judo Szövetség! 

 
 A Dél-magyarországi Regionális Judo Szövetség 2006. február 16-án 
tartott elnökségi ülését követően Kiss Endre elnök úr súlyosan megbetegedett, 
betegségéből kifolyólag nem tudott elnöki beszámolót készíteni a 2006. március 
26-án lezajlott küldöttgyűlésünkre. Ezért a régió újonnan kinevezett titkáraként 
én, Tanács Attila készítem el a régiónk működéséről szóló tájékoztatót, Kiss 
Endre tudtával. 
 
 A régióban lévő egyesületek, klubok számát tekintve az alábbi változások 
történtek: kilépett a Wadokai Judo Klub, régiónkba jelentkezési szándékát 
fejezte ki az ASE, Szolnok VSI, KJC, Szatymazi SE és a Szegedi Judo SE. A 
régió klubjainak száma ezzel 18 lett. 
 A DMRJSZ versenyeredményeinek kilistázása időhiányban nehéz lenne, 
így arról minden érdeklődő a Judo évkönyvben tájékozódhat. 
 
 Régiónkban a 2005. évben 2 regionális verseny került lebonyolításra: 
- 2005. márc. 12. Solti Tavasz Kupa Regionális Diákolimpia 
- 2005. aug. 13 – 14. Szent István Kupa, Baja (a felnőtteken kívül minden 
korosztály részvételével, a nemzetközi edzőtábort követően) 
 Az országos versenynaptárban szereplő versenyeink az alábbiak voltak: 
- 2005. máj. 21. Diák A fiú-lány diákolimpia, Baja 
- 2005. máj. 22. Serdülő nemzetközi férfi-női verseny, Baja 
- 2005. okt. 16. Diák A országos egyéni bajnokság, Solt 
 
 A régió gazdálkodása a 2005. évről jó képet mutat, sikerült jelentős 
költségvetési összeget kigazdálkodni. Nyitóegyenlegünk 220.000 Ft volt, ehhez 
jött hozzá a szakosztályok tagdíja, a dan kollégium bevételei, valamint a MJSZ 
2004. évi támogatása. A 2005. évi kiadások összege 239.000 Ft-ot tett ki, így az 
év végi záró egyenleg 484.000 Ft. Ez alapján a 2006. évi költségvetés 1 millió 
forint körüli összeg lesz. 
 
 A Felügyelő Bizottságunk a szükséges üléseket megtartotta, észrevételeit 
megtette az Elnökség felé, szabálytalanságot nem tapasztalt, azonban felhívta az 
érintettek figyelmét néhány apróságra, amire a továbbiakban figyelmet kell 
fordítani. 
 
 A Regionális Dan Kollégium elnökének beszámolója alapján a régiónk 7 
alkalommal rendezett övvizsgát, ahol 256 fő vett részt. Ez a korábbi évhez 
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képest kevesebb övvizsgát jelentett, és ezzel együtt kevesebb bevétele is 
származott ilyen forrásból a régiónak. Sikerként könyvelhető el, hogy a régió 
dan kollégiuma által dan adományozásra jelöltek mindegyike megkapta a 
magasabb mesterfokozatot. Az adományban részesülők listája a dan kollégiumi 
beszámolóban olvasható. 
 A régióban működő versenybírók közül 8 fő lépett szőnyegre az országos 
versenykiírásban szereplő sporteseményeken, míg a regionális rendezvényeken a 
régió 12 bírója szerepelt a 2005. évben. Bírói felminősítés és alapfokú bírói 
tanfolyam ebben a naptári évben nem volt, ezt a hiányt a 2006-os naptári évben 
igyekszünk pótolni, figyelembe véve a megnőtt egyesületi létszámot. 
 
Jelen beszámoló a DMRJSZ küldöttgyűlése után készült, így ezt a régiónk nem 
tudta megszavazni és elfogadni, Kiss Endre elnök úr betegsége miatt Nagy 
György főtitkár úr kérésére készítettem el. 
 
Kérem a beszámoló elfogadását, illetve tudomásul vételét! 
 
 
 
 
Köszönettel és tisztelettel: 
 
 
 Tanács Attila s.k. 
 DMRJSZ titkár, B.B. elnök 
 
Bácsalmás, 2006. május 12. 


