
JEGYZŐKÖNYV 
a 2021. május 5 -i Elnökségi ülésről  

 

Jelen vannak: Kapitány Péter elnök, Gazdag Ferenc, Nagy-Szabó Levente, Varga Imre, 

Korányi László, Dr. Gergátz Ildikó, Ágai-Kis András, Elnökségi tagok, Joó Melinda főtitkár,  

Napirendi pontok: 

1. Versenyrendszer – határozatot nem igényel (előterjesztés további kidolgozásra) 

 

2. BWF Level 2. edzői kurzus - aug.15-20. (Alan Mcilvain) 

 

3. Ifi NK: határozat szükséges a verseny megtartásáról vagy halasztásáról  

 

4. Korosztályos Magyar Bajnokságok lebonyolítása 
 

Kapitány Péter 10:10-kor köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy 6 fő elnökségi tag van 

jelen, az ülés határozatképes.  

 

Elmondja az üléssel kapcsolatos technikai tudnivalókat. 

Varga Imre 10:25-kor megérkezik. 

Az Elnökség 7 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat. 

1. Versenyrendszer – határozatot nem igényel (előterjesztés további kidolgozásra) 

 

Joó Melinda elmondja, hogy a Szövetség dolgozik egy online adatbáziskezelő, nyilvántartó 

rendszeren. A követkető Elnökségi ülésen ennek tervét szeretné bemutatni és az Elnökséggel 

jóváhagyatni. A Badminton Europe-tól ígéretet kaptunk július 1-től egy online nevezési  

rendszerre, illetve ranglista program kipróbálására, és annak  ősztől való használatára (ennek 

díja a tournamentsoftware-nél lényegesen kedvezőbb lenne). 

Szeretné, ha a Szövetség által rendezett versenyek központosítottak lennének: ugyanabban a 

nevezési / versenyrendezési programban lennének a lebonyolítások.  

Az előterjesztés szerint a verseny rendezője vagy egy bizonyos díjat fizet be pl. 

versenybejelentési díjat  / vagy az összes nevezési díj a Szövetségbe érkezik és a rendező kap 

egy versenyrendezési díjat vissza stb. 

- Ugyancsak cél a szabadidős versenyek Szövetségben való központosítása és különböző 

korosztályokban nemzetközi versenyek rendezése, valamint szponzorok keresése egy-egy 

körversenyre, versenysorozatra. 

 

Gazdag Ferenc elmondja, hogy a C,D versenyekből éves szinten maximum 2 M Ft extra bevétel 

nyerhető ki. 

Kapitány Péter elmondja, hogy tárgyalásokat kezdtünk a Decathlon-nal a szabadidős versenyek 

támogatására és a DRK-val is utazó ruházat kedvezményes vásárlására. 

 

 

2. BWF Level 2 edzői kurzus  

Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy Alan Mcilvain 2021. augusztus 15-20. között 

tudná megrendezni az edzői kurzust. A Badminton Europe anyagi támogatásához 10 fő 

részvételére van szükség. 



 

Varga Imre elmondja, hogy a kurzus jó lehetőség lenne több hazai edző számára is és szeretné, 

ha nekik ez egy kedvezményes áron lenne elérhető. 

 

Joó Melinda elmondja, hogy a BE hagyja jóvá a jelentkezéseket szakmai múlt és tapasztalat 

alapján. 

 

dr. Gergátz Ildikó felajánlja segítségét a költségvetés elkészítésében és kéri, hogy a Szövetség 

kössön megállapodást a jövőre nézve azokkal a hazai edzőkkel, akik a kurzuson 

kedvezményesen vesznek részt. Elmondja, hogy az előző évek szakmai beszámolóiból kiderült, 

hogy a Szövetség nagyobb anyagi forrást használt fel az edzőképzésre, de sajnos ebből 

számottevő eredmény nem származott. 

 

 

E.H. 37/2021 (V.05.): Az Elnökség támogatja egy Level 2. nemzetközi edzői tanfolyam 

megrendezését. A helyszín kiválasztására pályázatot fog kiírni. 

  

 

3.  Junior Nemzetközi: határozat szükséges a verseny megtartásáról vagy halasztásáról  

 

Joó Melinda elmondja, hogy a Multi Alarm SE a Covid helyzetre való tekintettel sajnos nem 

tudja megrendezni a május 27-30-ra kiírt versenyt. 

 

Az Elnökség felkéri Joó Melinda főtitkárt, hogy a rendezés pontos feltételeinek járjon utána. 

 

E.H. 38/2021 (V.05.): Az Elnökség a 11. Multi Alarm Junior Nemzetközi Tollaslabda 

versenyt elhalasztja. A verseny új időpontja: 2021. augusztus 26-29. 

 

4. Korosztályos Magyar Bajnokságok lebonyolítása 

 

Az Elnökség felkéri Joó Melinda főtitkárt, hogy a lebonyolító helyszínektől kérjen egy újabb 

megerősítést a versenyek megrendezéséről. 

 

E.H. 39/2021 (V.05.): Az Elnökség a korosztályos magyar bajnokságok lebonyolítására a 

következő szabályozást hozza:  a versenyek zárt kapusan kerülnek megrendezésre. 

A rendezvényen részt venni az alábbiak szerint lehet: 

- versenyengedéllyel rendelkező, a versenyre benevezett játékosok; 

- egyesületenként 2 fő edző, akiket egyesületük előzetesen regisztrált; 

- védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérők, akiket egyesületük előzetesen 

regisztrált. 

Maszk viselése továbbra is ajánlott. 

Kapitány Péter 12:30-kor az ülést bezárja.  

Budapest, 2021. május 5.         -

           

 

 

                                                                                                                     Joó Melinda 



            főtitkár  
 
 


