
Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2021. február 25., csütörtök 

 
Az elnökségi ülés elektronikus platformon zajlott (Zoom). 
 
Jelen vannak: 
Járai Zsigmond, elnök 
Hermányi Annamária, elnökségi tag   
Hodosi Péter, elnökségi tag 
Konkoly Csaba, elnökségi tag 
Mátyus László, elnökségi tag 
Talyigás Péter, alelnök 
Magyar Ádám, főtitkár 
 
 
1. Versenyek helyzete 
A jelenlegi vírushelyzet miatt a közeljövőben az Elnökség véleménye szerint nincsen lehetőség élő 
versenyek rendezésére. 
 
2. Elszámolások állapota 
A 2019-es működési támogatás elszámolásának hiánypótlását az államnak elküldtük, előzetes 
információk szerint el fogják fogadni. 
A 2020-as elszámolást március folyamán adjuk be. 
 
3. Bálna – tapasztalatok 
A helyszín bejárása után a Közraktár utcai oldalon lévő helyiségek alkalmasak volnának.  
 
4. Testnevelési Egyetem 
Az Egyetemmel tárgyalások kezdődtek a debreceni kredites oktatás ottani meghonosításáról és 
további együttműködésről is.  
 
5. Ifi és utánpótlás ügyek 
- Kolibri-csoport: 40 körüli a teljes létszám, a következő online csoporthoz toborzás indult.  
- Ifitábor nyáron: Lakitelektől nem kaptunk még árajánlatot. 
- DOTE-kurzus: kb. 400 fő jelentkezett, abból kb. 300 jár órára is. A frontális oktatás interneten 
keresztül ennyi embernek nagy kihívás. Szerkezet: oktatás, tanpartik, elemzés. A reális cél, hogy 
néhányan megszeretik, szeptemberre ki derül, mennyien maradnak. 
- Unokabridzs: költségvetésünk része, támogatjuk. 
 
6. Terembérlet helyzete 
A XII. kerületi Önkormányzat elengedi a fizetendő bérleti díjat, ám a költségek többi részét 
(üzemeltetési díj, rezsi) nem csökkenti. 
 
7. Utánpótlás költségvetés-tervezet 
Talyigás Pétert felkéri az elnökség, hogy tegyen erre javaslatot. 
 
8. 2020 gazdasági lezárás 
Elvileg a 2020-as beszámoló leadási határideje nem változott, május 31. Közgyűlést kell tartani, ennek 
megszervezésére az Elnökség felkéri a főtitkárt. 
 
 
9. Internetes bajnokságok 



MOF lezárult, a TOP-ra a nevezés megkezdődött. Az Online Etikai bizottság több játékost vizsgált, 
melyek közül egy esetben talált csalásra utaló jelet. Az adott játékost a jövőben monitorozni fogják. 
 
10. Klubelszámolások állása 
Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy kérje be az elszámolásokat. 
 
11. RealBridge tapasztalatok 
Magyar Ádám beszámolt a RealBridge-en tartott tesztversenyek tapasztalatairól. 
 
12. Év sportolója – bizottság felállítása 
Az Elnökség felkéri Talyigás Pétert, hogy a bizottság (Csepeli Miklós, Gál Péter, Talyigás Péter) 
felállításáról intézkedjen. 
 
13. Piros rendszerek 
Az Elnökség a eseti bizottságot hoz létre Rendszerminősítő Bizottság néven abból a célból, hogy az 
EBL új rendszerbesorolását a hazai viszonyokra adaptálja. A bizottság tagjai: Gál Péter, Hoffmann 
Tamás, Magyar Ádám. 
 
14. Fegyelmi szabályzat 
A WBF által készített módosítást a Fegyelmi Bizottság megvizsgálta, és beépíthetőnek találta.   
 


