
JEGYZŐKÖNYV 

a 2021. július 27 -i Elnökségi ülésről  

 

Jelen vannak: Kapitány Péter elnök, Gazdag Ferenc, Nagy-Szabó Levente, dr. Gergátz Ildikó, 

Ágai-Kis András, Varga Imre elnökségi tagok, Joó Melinda főtitkár,  

Varga Miklós Játékvezetői bizottság 

Gregor McVean szövetségi kapitány 

Napirendi pontok: 

1. Játékvezetői Bizottság javaslatai (Varga Miklós előterjesztése)  

2. Honlap és ranglista (Varga Miklós beszámolója) 

3. Csapatbajnokág – korábban javasolt változtatások elfogadása, módosítása – 

határozatot igényel 

4. Versenynaptár véglegesítése – határozatot igényel 

5. Gregor McVean szövetségi kapitány beszámolója az eddigi munkájáról 

6. Egyebek (Victor szerződés, U17 Európa Bajnokság, edzőtáborok stb) 

 

Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat. 

Gazdag Ferenc javaslatot tesz arra, hogy az Elnökség a későbbiekben hozzon döntést majd 

arról, hogy nemzetközi versenyeken csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező magyar 

játékosok vehessenek részt. 

1. Játékvezetői Bizottság javaslatai (Varga Miklós előterjesztése csatolva)  

 

Varga Miklós ismerteti a szabályváltozásokat, melyeket át kell vezetni a 

Versenyszabályzatban a BWF szabályai szerint. 

Nagy-Szabó Levente érdeklődik, hogy van e szabály arra, hogy mikor kell az adogatásmérő 

eszközt használni. Kell-e a magyar ranglista versenyeken. 

Gregor McVean szövetségi kapitány szerint nem szükséges, talán csak az OB-n. Ha egy adott 

versenyen nincs, akkor az elődöntő, döntőkön sem vezetné be. 

Varga Miklós elmondja, hogy kell egy bizonyos mennyiségű játékvezető ahhoz, hogy ennek 

használatát bevezessük. 

 

2. Honlap és ranglista (Varga Miklós) 

 

Varga Miklós elmondja, hogy a Bakó László rendszerét Szűcs Zoltánnak sikerült 

visszafejtenie és kinyerték belőle a szükséges adatokat. 

Gazdag Ferenc az elfogadott ranglista szabályzat szerint fogja importálni az adatokat. Ez jövő 

héten el fog készülni, és meglesz az érvényes ranglista.  



Joó Melinda fogja a bejövő eredményekből a file-t létrehozni a ranglistához. 

Az új versenyek bevitelénél dől el, hogy pontosan milyen finomítások szükségesek még. 

Varga Miklós elmondja, hogy az új honlap tervezésénél wordpress verzióban egyeztünk meg. 

A logóról nincs információja. 

Ágai-Kis András elmondja, hogy  jövő hétfőn kitehetjük a szavazást a facebookra. 

Tóth Richárd fogja a honlapot fejleszteni, ez egy egyszerű felület lesz. Ennek díja kb 280 000 

Ft és 1 év garanciát vállal rá. 

A weblap körülbelül októbertől lehet kész, a Magyar Nemzetközi előtt. Hivatalos adatokat fog 

tartalmazni és híreket. 

Minden kijelző méreten követhető lesz.  

Varga Imre 10:30-kor megérkezik. 

A következő 2 hétben a grafikai dolgok szükségesek: logó, betűtípus, funkciók, menük, 

színek. 

Chat funkció maximum a Facebookon lesz. 

Ágai- Kis András elmondja, hogy a kommunikáció a Facebookon történik. A hivatalos dolgok 

vannak a honlapon. 

Dr. Gergátz Ildikó kéri, hogy a fejlesztési folyamatba kerüljön betervezésre tesztelés, amiről 

az Elnökség kapjon időben értesítést, hogy a tesztelést el tudja végezni. Ha szükséges a 

funkciók és a kész design tekintetében is. 

 

 

EH: 52/2021. (VII.27.) Az Elnökség megbízza Tóth Richárdot a honlap fejlesztésével. 

 

Tóth Richárd és Ágai-Kis András egyeztetnek majd a menüvel kapcsolatban. 

Varga Imre jelzi, hogy a legfontosabbak a honlapon a versenynaptár, versenykiírások, 

ranglista, eredmények, sorsolás, szabályzatok. 

Kapitány Péter elmondja, hogy a versenykiírás linkjét a versenykiírásba már bele lehet tenni, 

csak hamarabb kell létrehozni a versenyt a software-en. 

Varga Imre kéri, hogy a sorsolás és a nevezési lista is fel legyen téve a honlapra. 

10:42-kor Kapitány Péter felhívja Sárosi Laurát és Krausz Gergőt Tokióban és az Elnökség 

nevében gratulál nekik az olimpiai szerepléshez. 

 

3. Csapatbajnokág – korábban javasolt változtatások elfogadása, módosítása – 

határozatot igényel 

 



Az Elnökség a CSB I.-ben a nagyobb változtatásokat a klubok bevonásával tenne, esetleg a 

következő szezontól (mint pl. a külföldi vendégjátékosok kizárása). 

A beadott javaslat tartalmazta a CSB I-es csapatokban egy ifjúsági korú játékos részvételét. 

Nagy-Szabó Levente szerint is fontos és hosszú távú cél az utánpótlás korú játékosok 

bevonása a felnőtt csapatbajnokságba, de a kötelező szerepeltetésükkel nem ért egyet. 

 

EH: 53/2021. (VIII.27.) Az Elnökség a Csapatbajnokságokban a következő 

módosításokat fogadja el:  

- A CSB I. rájátszásban / osztályozón a csapatok 0 pontról indulnak, a 

csoportmérkőzéseken szerzett eredmények csak az alsó és felsőház kialakításához 

számítanak be. 

- A CSB I. osztályban minden csapattalálkozón csapatonként 1 ifjúsági korú 

játékosnak kell szerepelnie. 

- A 2021/2022-es szezontól elindítja a IV. osztályt. 

- A Csapatbajnokságon elért eredmények nem számítanak bele az egyéni 

ranglistába. 

- A 2021/2022-es szezontól elindítja a Nemzeti Kupa Egynemű Csapatbajnokságot, 

melyben 5 mérkőzés lesz csapattalálkozónként, évente 2 fordulóval. 

 

4. Versenynaptár véglegesítése – határozatot igényel  

 

EH: 54/2021. (VIII.27.) Az Elnökség elfogadta a 2021/2022. évi Versenynaptárt. 

 

 

5. Gregor McVean szövetségi kapitány beszámolója az eddigi munkájáról 

 

Gregor McVean megköszöni a bizalmat, mint szövetségi kapitány és értékeli az elmúlt pár 

hónap munkáját, történéseit. 

Elmondja, hogy megpróbálta profibbá tenni a munkát, pl. a válogatási kritériumokat illetően. 

A következő feladata a fellebbezési szabályzat megalkotása lesz, hogy ne lehessen visszaélni 

a válogatásokkal. 

Az UEP edzőket jövőre régiós edzőkre is szeretné változtatni – ez nem zárná ki a 

keretedzőséget (iskolai program, regionális klubok – helyi egyesületek együttműködése). 

Elmondja, hogy a jelenlegi legnagyobb probléma, hogy nincs az alsóbb osztályokban 

senki.Van ugyan iskolai programunk, de a vírus miatt csak néhány helyen tudott működni és a 

Szövetség nem látott belőle eredményt. 

A kínai Junior Világbajnokságra azt javasolja, hogy ne vegyünk részt rajta. Kínában lesz, 

ahová nagyon nagy költségek árán tudnánk csak elutazni. Sajnos azon a szinten, ahol most 

Európában állunk, ahhoz ott nem érdemes versenyezni. Az erre fordítandó forrásokat a top 

U19-es játékosok 4-5 európai felnőtt versenyére lehetne elkölteni (ha erre lett volna forrás 

egyáltalán). 



Elmondja, hogy nem teljesen elégedett az eddigi munkájával a Szövetségben, mert nem 

igazán tudja, hogy a Szövetségnek mi a célja. Nem tudja, hogy mi a munkájának a végső 

célja, pl. az olimpiai kijutás jelent e valami plusz támogatást. Van saját elgondolása, de nem 

tudja, hogy ez megegyezik e a Szövetség céljaival. 

Az Elnökségtől irányt vár, hogy hogyan dolgozzon tovább. 

Pl. Nagy-Brittániában a tömegekre koncentrálnak.  

Ágai- Kis András elmondja, hogy az eredeti terv, amit az elnökség kommunikált egy klubtól 

független szövetségi kapitány alkalmazása volt és az Elnökség feladata, hogy ennek hátterét 

megteremtse. Akár el tudja képzelni a klub független szövetségi kapitányt részállásban is, ha 

erre van lehetőség vagy alkalmas személy. 

 

6. Egyebek (Victor szerződés, U17 Európa Bajnokság, edzőtáborok stb) 
 

- Az Elnökség szerződés tervezetet kér a Victor cégtől. 

- Joó Melinda elmondja, hogy a költségtervben 2 M Ft volt elő irányozva az U17-es Európa 

Bajnokságra. Ugyan a verseny Szlovéniában lesz és csak 3+3 játékossal veszünk részt 

rajta, így is majdnem 1 M Ft-tal több lesz a költsége. Mivel a BWF Membership Grant 

Programban ismét 5000 USD-t nyertünk, javasolja, hogy ennek egy részéből fedezzük a 

hiányzó részt. Az elnökség támogatja a javaslatot. 

- A Level 2-es képzésre 7 fő jelentkezett, ebből 1 fő részvételét Alan Mcilvain nem tudta 

elfogadni a hiányzó Level 1-es képesítés hiányában. Joó Melinda főtitkár elmondja, hogy 

a hiányzó BE-s támogatás hiányában a képzés költsége kb 700 000 Ft. Az Elnökség 

továbbra is támogatja a képzés megrendezését (megjegyzés: pénteken újabb jelentkező 

részvételét fogadtuk be). 

 

Kapitány Péter az ülést 12:50-kor bezárja. 

 

Budapest, 2021.07.27. 

 

 

                                                                                  Joó Melinda 

                                                                                     főtitkár 


