
Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2020. szeptember 30., szerda 

 
Az elnökségi ülés elektronikus platformon zajlott (Zoom). 
 
Jelen vannak: 
Járai Zsigmond, elnök 
Hermányi Annamária, elnökségi tag  (a 3. napirendi ponttól) 
Hodosi Péter, elnökségi tag 
Konkoly Csaba, elnökségi tag 
Talyigás Péter, elnökségi tag 
Spielmann János, elnökségi tag 
Magyar Ádám, főtitkár 
 
Az 1. napirendi pontnál továbbá: 
Szűcs Leó 
Tubak Dániel 
Macskásy Gábor 
Szatmáry Zsolt 
 
1. Ifjúsági kapitányok és oktatás 
Az Elnökség áttekintette az ificsapatok helyzetét, és szükségesnek tartotta az egyes csapatok 
felkészítését különválasztani. A javaslat szerint az U16-os csapat felkészítését Szűcs Leó, az U21-es 
csapatét Tubak Dániel, az U26-os lánycsapatét Macskásy Gábor folytatja. A jelöltek a felkérést 
elfogadták, és önkéntesen kívánják azt ellátni.  
 
20200930/001 számú határozat: Az elnökség kinevezi az U16-os csapat kapitányának Szűcs Leót, az 
U21-es csapaténak Tubak Dánielt, és az U26-os lánycsapaténak Macskásy Gábort. 
 
Az eddigi utánpótlás-kapitány munkájával az Elnökség elégedett volt, és megköszönte azt. Honyek 
András az ifjúsági képzési rendszerben új feladatot kapott. 
 
Az Elnökség szükségesnek látta utánpótlás szakmai vezető kinevezését is, akinek a képzések 
szervezése, vezetése, összehangolása és képzési anyagok megírása lesz a feladata. Az Elnökség a 
feladatra Szatmáry Zsoltot kérte fel, akivel munkaszerződést kötött. 
 
2. Élő versenyek helyzete 
Az Elnökség újra áttekintette az élő versenyek megrendezésének lehetőségét, de a jelenlegi 
helyzetben nem látja biztosítottnak a versenyek biztonságos megrendezését. Így a kiírt OPB-döntő 
elmarad. 
 
3. Pénzügyi helyzet 
Az Elnökség áttekintette a Szövetség pénzügyi helyzetét, mely jelenleg stabil. 
 
4. Belső pályázat 
A Szövetség belső pályázatot kíván kiírni a vírus miatt nehéz helyzetbe került egyesületek számára. A 
pályázati kiírást az Elnökség megfelelőnek találta, és azzal a kitétellel találta kiírhatónak, ha a 
Szövetség EMMI támogatása terhére elszámolható a pályázaton kiosztott támogatás 
 
20200930/002 számú határozat: A Szövetség pályázatot ír ki egyesületek számára, amennyiben a 
támogatás az EMMI támogatása terhére elszámolható. A bírálóbizottságba Talyigás Pétert, Hermányi 
Annamáriát, Bakó Dánielt és Magyar Ádámot jelöli az Elnökség. 



5. A Versenyterem helyzete 
Mivel aktuális versenytermünket hamarosan lebontja az Önkormányzat, az Elnökség több vonalon 
indult el megkeresni a versenyek új helyszínét. Konkrét eredmény még nincsen, de több ingatlant 
megtekintettünk már. 
 
6. Szövetségi versenyek – interneten 
- Szimultán. Hajlik Gábor megkereste a Szövetséget, hogy az idei Szimultánt az interneten a Szövetség 
rendezze. A Szövetség támogatni kívánja az eseményt, és felkérte Hajlik Gábort a részletes tervek 
kidolgozására. 
- Vidékbajnokság. A ViB élő megrendezése idén kétséges, így a Szövetség felkéri Fenyves Jenőt, hogy 
egy helyettesítő verseny online megrendezésének feltételeit dolgozza ki. 
- Klubcsapatverseny. Mezei Katalin felvetését egy klubon belüli, majd klubok közötti csapatverseny 
szervezésére a Szövetség támogatni kívánja, és felkéri Mezei Katalint, illetve Magyar Ádámot a 
részletek kidolgozására. 
- OPB-döntő. Az OPB-döntőt helyettesítő internetes verseny megrendezését fontolgatja az Elnökség. 
Annak érdekében, hogy megalapozott döntés szülessen, szükséges felmérni a játékosok véleményét. 
Online kérdőív elkészítését vállalta Talyigás Péter és Magyar Ádám. 
 
7. Ifjúsági és oktatási ügyek 
A pénteki klubnapokra 20-25 gyerek jár, akikkel a hét közben mentoraik online tartják a kapcsolatot. 
A Maradj Online CSB-n már három csapatban 15 idén bridzselni kezdő ifi játszik rendszeresen a 
Kolibri program keretéből. 
Előkészítés alatt van az egyetemek támogatásával, hogy februártól kreditpontos tárgyként vagy 
sportként bridzs oktatás indulhasson az ELTE-n és a DOTE-n. 
 
8. MOCSB 
Elindult a Maradj Online CSB 51 csapattal. 
 
9. BBO-szerződésmódosítás 
A BBO októbertől nem engedi ingyenes versenyek szervezését a szövetségi account-okkal, illetve 
asztalonként 4$-t számláz ezekért. Ezért az ingyenes versenyek szervezését a szövetségi account-
okkal abbahagyjuk. 
 
10. MTK-Brüll Alapítvány 
Az MTK-Brüll alapítványhoz fiatal és nemzetközileg eredményes MTK-sportolók ösztöndíjra 
pályázhatnak. Ennek intézésére Spielmann Jánost kérte fel az Elnökség. 
 
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2020. október 28., 18.00. 


