
Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
2021. június 30., szerda 

 
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 
 
 
1. Beszámoló és tervelfogadás helyzete. 
 
Adminisztrációs hiányosságokat követően a könyvelők a héten végre elfogadták az összes benyújtott 
dokumentumot. 
Javaslat: amint a beszámoló elkészül, e-mailes szavazással fogadjunk el. 
Könyvelővel beszéljen a további teendőkről és a várható következményekről: Talyigás Péter.  
 
2. Kolibri tábor  
 
Teljes egészében összeállt a program és minden szakmai előkészítő munka is megtörtént.  
34 gyerek (29 kolibri + 5 unokabridzs) + 13 felnőtt (nem mindenki végig) részvétele várható.  
Július 10-én lesz egy nagyszabású zárórendezvény.  
Költségvetést nagyságrendileg sikerült tartani, 10% többletköltség lehetséges. 
 
3.Székház  
 
A jelenleg legvonzóbbnak ítélt terem az Állami Vagyonkezelő kezelésében van. Személycsere történt 
a felelős poszton, emiatt a tárgyalások megakadtak. Várjuk a vagyonkezelő visszajelzését. Nem 
elképzelhetetlen, hogy ideiglenes székház státuszt kap az új helyszín, amíg az ÁV végleges javaslatot 
nem tud adni. Mivel a helyzet még nem megoldott, keresni kell további lehetőségeket is. Tisztázni 
kell, hogy a potenciális termek meddig elérhetőek. Utóbbiban felelős: Talyigás Péter 
 
4. "VB selection” előkészületek  
 
Szükséges egy olyan terem, ahol teljesítjük az EBL elvárásait és a játékosok számára is elfogadtható. A 
teremhez és kávé/üdítő + egyéb költségekre kb. 500e. Ft költhető. Biztosítani kell a magyarországi 
semleges megfigyelő szállásának költségeit is. 
Az MBSz-nek semleges megfigyelőt kell küldenie. Magyar Ádám vállalta.  
 
5. Mire számíthatunk a szeptemberi szezonkezdéskor 
 
Javaslat: szervezzük úgy, mintha minden rendben lenne. Arra készüljünk, hogy szeptember 7-én lesz 
indulás (a pulai versennyel egyidőben megrendezendő fordulót kihagyjuk).   
Országos szabályozás szempontjait kell figyelembe venni (de nem a versenysportra, hanem az egyéb 
rendezvényekre vonatkozó szabályok mentén, hiszen zárt téri rendezvényről van szó, és korosztályt 
tekintve veszélyeztetettebb közönségről).  
 



6. Csurgai Márta levele, amit az Elnökség részére küldött. 
 
A felvetett kérdések átbeszélésre kerültek. Választ készítsen elő Talyigás Péter 
 
Következő ülés időpontja: 
Szeptember 1., 18 óra 
 


