
JEGYZŐKÖNYV 
a 2021. június15 -i Elnökségi ülésről  

 

Jelen vannak: Kapitány Péter elnök, Gazdag Ferenc, Nagy-Szabó Levente, Korányi László, 

Ágai-Kis András elnökségi tagok, Joó Melinda főtitkár,  

Varga Miklós és Tóth Richárd Játékvezetői bizottság 

Napirendi pontok: 

 

1. Ranglista szabályzat módosítása, nyilvántartó adatbázis létrehozása – 

előterjesztés - döntést igényel (erre a napirendi pontra meghívást kap: Varga 

Miklós és Tóth Richárd)  

2. Level II. nemzetközi edzőképzés – helyszínek ajánlatai – döntést igényel 

3. Kommunikáció, honlap frissítés, új lógó - tájékoztatás 

4. MTLSZ Szabadidős versenysorozat szervezése – előterjesztés - döntést igényel 

5. U17-es Európa Bajnokság ( a szövetségi kapitány és az U17-es keretedzők 

véleménye alapján a csapat és egyéni versenyre történő kiutazó keret létszáma 

és nevezés) előterjesztés – döntést igényel 

6. Egyebek (MOB közgyűlés, egyesületi kérelmek: Szeged; Céljainkért Együtt 

TSE, lízingelt autó értékesítése) 

 
 

Kapitány Péter 10:05-kor köszönti a résztvevőket és megállapítja, hogy 5 fő elnökségi tag van 

jelen, az ülés határozatképes.  

 

Elmondja a technikai tudnivalókat és felkéri Ágai-Kis Andrást az ülés moderelására. 

Beszámol a Szabó Tündével való nagyon pozitív találkozásról. 

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat. 

1. Ranglista szabályzat módosítása (előterjesztés Gazdag Ferenc által) 

 

Gazdag Ferenc elmondja, hogy nincs változás az eredetileg beadott előterjesztéshez képest. A 

pontszámítást többen is átnézték és kipróbálták, valamennyien jónak találták. A nemzetközi 

ranglista pontszámításhoz hasonlóan a nemzetközi versenyek és a felsőbb korosztályban elért 

eredmények is beleszámítanak egy adott versenyző ranglista pontjaiba. 

A ranglista szabályzat változásával a versenyszabályzatot is módosítani szükséges, amiben 

Varga Miklós is felajánlja segítségét. 

Cél a versenyszabályzat egységessé tétele, ezért létrehozzuk az utánpótlás korosztályban is a 

„B” és „E” kategóriát, de egyelőre ezekben a kategóriákban a Szövetség nem ír ki majd 

versenyt. 

Még egy kísérlet zajlik a Bakó László féle adatok visszafejtésére, de ha ez nem sikerül, akkor 

április 1-ig visszamenő hatállyal az új pontszámítás alapján lesznek az elmúlt versenyek is 

felrögzítve. 

Tóth Richárd vállalja, hogy a Szövetség igényeit figyelembe véve árajánlatot tesz egy nevezési, 

ranglista, adminisztrációs program elkészítésére az Elnökség számára július végéig. 



 

E.H. 42/2021 (VI.15.) Az Elnökség elfogadta a ranglista szabályzat módosítását a beadott 

előterjesztés alapján.  

 

 

2. BWF Level 2 nemzetközi edzőképzés 

 

Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy 3 pályázat érkezett az edzőképzés 

lebonyolítására. Mindhárom egyesület nagyon részletes és kedvezményes ajánlatot adott. 

 

 

E.H. 43/2021 (VI.15.): Az Elnökség a Level 2. edzőképzés megrendezésére az Életmód SE-

t kéri fel. A hazai edzők részére a tanfolyam díja kedvezményesen 15 000 Ft és klub vezető 

ajánlásához kötött. A 6 napos tanfolyam szállás és étkezés költsége megközelítően 55 000 

Ft, melyet a tanfolyam díjával együtt a jelentkezés befogadásakor kell befizetni. 

  

 

3.  Kommunikáció, honlap frissítés, új lógó - tájékoztatás 

 

Ágai-Kis András elmondja, hogy a Szövetség részére szükséges egy új, fiatalos arculat 

kialakítása. Az utóbbi hetekben ennek érdekében elkezdte a munkát és kéri az Elnökséget, hogy 

ezentúl a kommunikációs feladatokat koordinálhassa. 

A legfontosabb feladatok közé az új embléma megszavazása, a Facebook és az Instagram 

hatékony kihasználása és egy új honlap kialakítása tartozik. A honlap fontos információk 

forrása kell, hogy legyen, míg a FB a kommunikációra szolgáljon inkább. 

Gazdag Ferenc támogatja azt a javaslatot, hogy az összes képet tegyük fel és amelyik a legtöbb 

like-ot kapja, az lesz a győztes. 

Tóth Richárd és Varga Miklós vállalják, hogy az új honlap kialakításának, tervezésének 

lehetőségeit megvizsgálják és erre javaslatot tesznek június 31-ig. 

 

4. MTLSZ Szabadidős versenysorozat szervezése 

 

Joó Melinda ismerteti az előterjesztést a szabadidős versenysorozattal kapcsolatban. 

Az Elnökség a napirendi pontot elnapolja. 

 

5.  U17-es Európa Bajnokság:  

 

E.H. 44/2021 (VI.15.): Az Elnökség támogatja az U17-es válogatott keret részvételét a 

Csapat és Egyéni Európa Bajnokságon, Szlovéniában. 

 

6. Egyebek: 

 

- MOB Közgyűlés: Joó Melinda elmondja, hogy nem vonta vissza Csorba József volt 

elnök megbízását, mint MOB küldött, és nem terjesztette be dr. Papcsák Ferenc 

alelnököt új képviselőként. A hibáért elnézést kért, mulasztását jelezte alelnök úrnak és 

az Olimpiai Bizottságnak is. 



Kapitány Péter a főtitkárt szóbeli figyelmeztetésben részesíti és felhívja a figyelmét a 

határozatok pontos betartására. 

 

- A Szegedi Tisza Tollas SE kérelmet intézett az Elnökséghez, melyben kéri, hogy a 

Szövetség a Sárosi Laura olimpiai támogatásából esetlegesen fennmaradó összeget az 

egyesület részére folyósítsa Laura felkészülésének költségeire. Az Elnökség a kérést 

jóváhagyta. 

 

- E.H. 45/2021 (VI.15.): Az Elnökség a Céljainkért Együtt Tollaslabda 

Sportegyesületet felveszi a Szövetség tagegyesületei közé. 

 

- A Szövetség 2018-ban lízingelt gépkocsijának (Alfa Romeo Gulietta) lízing szerződése 

lejárt. Az autót egy teljes körű szerviz után felértékelték 3 580 000 Ft-ra. Az Elnökség 

felajánlja az autót bruttó 4 000 000 Ft-ért megvételre Csorba Józsefnek. 

 

E.H. 46/2021 (VI.15.): Az Elnökség a 2018-ban lízingelt és azóta a Szövetség 

tulajdonába került Alfa Romeo gépkocsit 4 000 000 Ft-ért kívánja értékesíteni. Az 

autót megvételre ajánlja fel Csorba Józsefnek. 

 

 

 

Kapitány Péter 11:50-kor az ülést bezárja.  

 

Budapest, 2021. június 15.   

 

       -     

      

 

 

                                                                                                                     Joó Melinda 

            főtitkár  
 
 


