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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  
Spielmann János, elnökségi tag 
Talyigás Péter, alelnök 
Magyar Ádám, főtitkár 
 
 
1. Versenyterem helyzete 
A XII. kerületi Önkormányzat december 31-ével felmondta a bérleti szerződésünket. Ezt elfogadtuk, 
azzal a két kiegészítéssel, hogy amennyiben előbb találunk új helyet, előbb is mehetünk, és ha a 
terem azután is rendelkezésre áll, akkor azután is maradhatunk. 
Az Elnökség felkéri Talyigás Pétert, hogy írjon egy közleményt a tagság részére erről, amiben 
bemutatja a helyzetet. 
Az Elnökség felkéri Járai Zsigmondot, hogy vegye fel a kapcsolatot az irodapiacot ismerő 
ingatlanügynökkel.  
 
2. Gazdasági beszámoló 2020-ról és közgyűlés 
A 2020-as számviteli beszámoló leadásának határideje május 31. Ezt elvileg közgyűlésnek kellene 
jóváhagynia, azonban a veszélyhelyzet miatt a kormány ezt a jogot az ügyvezetés hatáskörébe utalta, 
három feltétellel: a tagságot tájékoztatni kell, a Felügyelő Bizottságnak támogatnia kell az elfogadást, 
és ezt a döntést a veszélyhelyzet elmúltát követő 90 napon belül a közgyűlésnek is meg kell 
erősítenie. 
Az Elnökség úgy döntött, hogy a 2020-as beszámolót maga fogja megtárgyalni. A tagság tájékoztatása 
érdekében a közgyűlés helyett konzultációt és beszámolót tart az Elnökség a beszámoló 
megtárgyalásának napján, 2021. május 14-én, pénteken. A részletekről a főtitkár tájékoztatja az 
egyesületeket. 
 
3. Az EB helyzete 
Az EBL továbbra sem döntött arról, hogy mi lesz az idei EB sorsa. Ez a WBF döntésétől függ a VB-ről. 
Amennyiben a VB-t nem tartják meg, az EBL szeretne EB-t tartani idén novemberben, ennek egyik 
lehetséges helyszíne Budapest. Az EBL ezért megkérdezte a Magyar Bridzs Szövetséget, hogy ebben 
az esetben vállalná-e az EB megrendezését. Az Elnökség 4 igen, 2 nem szavazattal egy tartózkodás 
mellett támogatta, hogy a Szövetség jelezze előzetes szándékát azzal a feltétellel, hogy csak akkor 
tudjuk megrendezni az eseményt, ha júniusig biztossá válik. Az Elnökség felkéri Talyigás Pétert, hogy 
tájékoztassa a döntésről az EBL-t. 
 
4. Ifitábor 
- A Lakitelek Népfőiskola által adott ajánlat számunkra elfogadható, így úgy tervezzük, hogy júliusban 
Kolibri-tábort tartunk, természetesen az aktuális járványügyi szabályok figyelembe vételével. A tábort 
saját forrásból plusz a résztvevők hozzájárulásából finanszírozzuk. 
- A TF velencei sportközpontjának ajánlatát megfontoljuk. 
 
 



 
5. Nyári verseny oltottaknak 
A VRB megvizsgálja egy nyári élő versenysorozat megrendezhetőségét oltottaknak a 
Versenyteremben. 
 
6. Költségvetés 
Az előzetes terveknek megfelelően állunk. Az éves terveket Hodosi Péter a következő elnökségi 
ülésre prezentálja. 
 
 
 
A következő elnökségi ülés ideje: 2021. május 14. 


