
Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2021. május 21., péntek 

 
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. Beszámoló elfogadása 
A pénzügyi beszámolónk még nem készült el, ezért kérvényezzük, hogy június 30-ig kitoljuk a leadási 
határidőt. A beszámoló elkészültekor meghirdetjük az online konzultációt, a beszámolót pedig az FB 
javaslata alapján az Elnökség fogja elfogadni. 
 
2. Élő versenyek kezdete 
Az MBSZ élő versenyeit a Csapatbajnoksággal kívánja kezdeni szeptemberben. Az Elnökség felkéri a 
VRB-t, hogy készítse el az elkövetkezendő időszak Versenynaptárát 2021. június 20-ig. A szeptemberi 
kezdéssel kapcsolatban kérdőívet kell készíteni. 
 
3. A félbemaradt Magyar Kupa helyzete 
A 2020-ban félbemaradt Magyar Kupát az Elnökség befejezhetetlennek nyilvánítja. Az Elnökség 
előzetes javaslatot kért be a kiosztandó mesterpontokról. A benyújtott javaslatot (csatolva) az 
Elnökség elfogadta. Ugyan a versenyt külső körülmény miatt nem tudtuk befejezni, az Elnökség mégis 
indokolva látja, hogy a következő (2021-es) Magyar Kupa nevezési díjait leszállítsa a tervezett 5/8-ára 
(a 2020-as Kupa nyolc napjából öt napot lehetett megtartani). 
 
4. Versenyterem helyzete 
A Szövetség folyamatosan keresi új helyét. Az Elnökségnek augusztus 31-ig döntést kell hoznia erről. 
 
5. Nemzetközi versenyek 
Mivel a WBF csak 2022 elején tart világversenyt, az EBL is csak online válogatót tart erre eseményre. 
A megszerzett indulási jogokról a következő döntést hozza az Elnökség: 

- A 2020-as (elmaradt) EB-re válogatóversenyen megszerzett bármely indulási jog a 2020-
as EB-t pótló válogatóversenyre érvényes. 

- Minden ezt követő új versenyre új válogatót fog kiírni az MBSZ. 
Az idei évre tervezett utánpótlás események is elmaradnak. Ez hátrányosan érinti az ezekre 
áldozatosan készülő ifi csapatainkat (különösen az esélyes U26-os leány csapatot). Az Elnökség 
minden csapatnak és edzőnek megköszöni az áldozatos munkát, amit a felkészülésbe fektettek. 
 
6. Az Elnökség a Fegyelmi Bizottság által megújított Fegyelmi Szabályzatot elfogadta. 
 
7. Az Elnökség felkérte Magyar Ádámot, hogy a rendszerek szabályozásának megújításáról a 
következő elnökségi ülésre javaslatot nyújtson be. 
 
 



 
8. DOTE-kurzus – tanulságok 
A DOTE kurzusa véget ért. 302 hallgató szerzett jegyet bridzs tárgyból, 19 bukott meg. A hallgatóknak 
kérdőívet készít Magyar Ádám, a képzés tanulságairól pedig Hodosi Péter és Mátyus László egyeztet. 
 
9. Az Unokabridzs programnak az Elnökség 1,6 millió forint támogatást kíván nyújtani. Az ehhez 
szükséges szerződést a főtitkár intézi. 
 
10. Kolibri-tábor 
Jól halad a júliusi kolibri-tábor elkészítése. A tábor július 2-11-ig lesz Lakitelken, a Népfőiskolán. A 
szakmai program kidolgozásának felelősei: Mezei Katalin, Honti László, Honyek András, Szatmáry 
Zsolt, Szűcs Leó és Tubak Dániel. A szervezés felelősei: Jalsovszky Janka, Szűcs Leó, Hodosi Péter, 
Konkoly Csaba. 
 
11. A bridzs.hu megújítására pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz Pölöskei Petra 
segítségével. 
 
12. Online és offline versenyek együttélése a vírushelyzet után 
Két sporttársunk javaslata alapján az Elnökség megvizsgálja a vírushelyzet után az online jelenlét 
megtartását akkor is, amikor már lehetőség lesz élő versenyeket rendezni. Az Elnökség felkéri a VRB-
t, hogy nyújtson be javaslatot a témában. 
 
13. Nyári élő verseny oltottaknak 
Az MBSZ nyáron élő versenyt tervez rendezni oltottaknak. Ennek előkészítésére felkéri Talyigás Pétert 
egy kérdőív elkészítésére – lehetőleg a 2. és 12. ponttal közöset. 
 
14. Nyári online verseny 
Az Elnökség felkéri a VRB-t, hogy a nyári online verseny tervét dolgozza ki. 
 
15. OEB-beszámoló 
Az Elnökség elfogadta az Online Etikai Bizottság beszámolóját, és felkéri a Bridzsélet szerkesztőjét, 
hogy tegye nyilvánossá a beszámolót. 
 
 
Az Elnökségi ülések időpontját ezentúl a hónap utolsó szerdáján 18 órában fixáljuk – kivéve a 
következő ülést, melyet június 24-én 18 órától tartunk. 


