
JEGYZŐKÖNYV 
a 2022. október 11-i online elnökségi ülésről 

 

Jelen vannak: Kapitány Péter elnök, Gazdag Ferenc, Nagy-Szabó Levente, Váczi Vivien, 

Nagy Krisztián, Kocsis Viktor, Ágai Kis András Elnökségi tagok; Joó Melinda főtitkár,  

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló a Magyar Nemzetközi Bajnokság előkészületeiről 

2. Tagfelvételi kérelmek (Testnevelési Egyetem, Küldetés DSE (Tápiószőlős) , Török 

János Református DSE (Cegléd) 

3. Diákolimpia 2022/2023 – időpontok tervezése (MDSZ szerződés minta csatolva) 

4. Airbadminton Világjátékok 2023. 

5. Gerevich ösztöndíj (Gonda Daniella, Kőrösi Ágnes és Sándorházi Vivien kapja az 

ösztöndíjat. Ha változtatni szeretnétek, akkor október 15-ig lehet kérelmezni). 

6. Beszámoló a Sport Államtitkárságon és a Magyar Olimpia Bizottság főtitkári 

értekezletén elhangzottakról 

7. Egyebek 

 

 

Kapitány Péter 11 órakor megnyitja az ülést. 

 

1. Beszámoló a Magyar Nemzetközi Bajnokság előkészületeiről 

 

Joó Melinda elmondja a Magyar Nemzetközi Bajnokság előkészületeit. 

A csarnok jó választásnak tűnik, többször meglátogattuk, sok segítséget kapunk a helyi 

üzemeltetőtől. 

A Badminton Europe élőben fogja közvetíteni az összes pályát. 

20 játékvezető (16 külföldi) jelentkezett a versenyre. 

Kéri az elnökséget, hogy tegyenek még próbát szponzorok felkutatására. 

 

2. Tagfelvételi kérelmek (Testnevelési Egyetem, Küldetés DSE (Tápiószőlős) , Török János 

Református DSE (Cegléd) 

 

E. H. 22/2022 (X.11.) Az Elnökség elfogadta a TF Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és 

SE 01/2022. számon nyilvántartásba vette. 

 

 

E. H. 23/2022 (X.11.) Az Elnökség elfogadta a Küldetés DSE tagfelvételi kérelmét és SE 

02/2022. számon nyilvántartásba vette. 

 

E. H. 24/2022 (X.11.) Az Elnökség elfogadta a Török János Református DSE tagfelvételi 

kérelmét és SE 03/2022. számon nyilvántartásba vette. 

 

 

3. Diákolimpia 2022/2023 – időpontok tervezése (MDSZ szerződés minta csatolva) 

 

Az Elnökség mindenképpen támogatja a diákolimpiai versenyek megrendezését. Mivel több 

iskola és egyesület is jelezte, hogy a téli hónapokra a tornatermek bezárnak, vagy nagyon 



magas díj ellenében bérelhetők, így nem tudnak edzéseket tartani, illetve városi és megyei 

fordulókat szervezni. 

Az Elnökség tervei szerint a Diákolimpia fordulói nem kezdődnek el áprilisig és a döntő 

június elején lesz megrendezve. 

A megyei és területi döntők megrendezésére az Elnökség egy-egy hétvégét fog kijelölni. 

 

E.H. 25/2022 (X.11.) Az Elnökség a 2022-2023 évi tanévben megrendezi a Diákolimpia 

versenyt és szerződést köt a Magyar Diáksport Szövetséggel. 

 
 

4. Airbadminton Világjátékok 

 

Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy az Airbadminton felvették a Strand 

Világjátékok műsorára, mely 2023-ban Balin kerül megrendezésre. 

Hazánkban jelenleg nincs olyan sportoló, aki eddig részt vett nemzetközi versenyen, illetve 

kvalifikálni tudna a Világjátékokra. 

 

 

5.  Gerevich sportolói ösztöndíj 

 

Az Elnökség nem kíván módosítani az ösztöndíj kedvezményezettjein. 
 
 

6. Beszámoló a Sport Államtitkárságon és a Magyar Olimpia Bizottság főtitkári értekezletén 

elhangzottakról 

 

 

Joó Melinda tájékoztatja az Elnökséget, hogy megtörtént a bemutatkozás az új sport 

Államtitkár felé. Elhangzott a 2022. év csekély állami támogatás mértéke és az, hogy a 

szakmai vezetés és az elnökség nem tudja, hogy milyen eredményességi rendszer szerint lehet 

magasabb támogatási kategóriába kerülni. A két olimpiai kvóta után alacsonyabb támogatást 

kaptunk, mint előtte. 

Szóba került a 2023. évi U17-es Európa Bajnokság is, ahová többször is beadtuk a támogatási 

igényünket, de nem kaptunk rá választ. 

 

A MOB új sportigazgatója elmondta, hogy terveik szerint új rendszer lesz kidolgozva a 

sportágak felosztását illetően és reméli több magánszponzor belépését sportágakba. 

Elmondta, hogy a MOB támogatja a 2022. évi Junior Világbajnokság és a Felnőtt Csapat 

Európa Bajnokság részvételével kapcsolatos költségekre beadott kérvényt, melynek 

elfogadását javasolta az Államtitkárságnak. 

 

A Magyar Olimpiai Bizottságban Gregor McVean szövetségi kapitány felvázolta a 2024-es 

párizsi olimpia kvalifikációs esélyeit és a kijutáshoz szükséges költségeket. 

 

 

Kapitány Péter megköszöni a figyelmet és 11:55-kor bezárja az ülést. 

 

 

 

Budapest, 2022.10.11. 


