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JEGYZŐKÖNYV 
 
Felvéve 2011. március 28.-án 16 órakor tartott Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért 
Egyesület Közgyűléséről a Sport Háza földszinti termében. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Pintér András elnök úr üdvözli a megjelenteket. 
Pintér András elnök úr felkéri levezető elnöknek Németh Gyulát, melyet a jelenlévők 
egyhangúlag elfogadtak. 
Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv vezetőjének személyére, amelyre Baranyay Szilviát 
javasolja, akit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szentirmay Erzsébetet és Varannai Csabát javasolja, akiket a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
 
Németh Gyula úr üdvözli a közgyűlés résztvevőit. 
Németh Gyula úr megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatképtelen, ezért 17 órakor 
megismétlődik a közgyűlés, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
Felkéri a résztvevőket a jelenléti ív aláírására. 
 
17 órakor a közgyűlés megismétlésére kerül sor. 
 
Kérte, hogy a napirendi pontokat szavazza meg a tagság, melyek: 
1. Az Elnök beszámolója a 2010. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2009. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2010. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2011. év tervei 
6. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Ezután felkéri Pintér András elnök urat az éves beszámoló megtartására. 
 
Pintér András úr megkéri a résztvevőket, hogy Dr. Hochmál Ferencre elnökségi tagról 
emlékezzünk meg egy egy perces néma felállással. 
Pintér András elnök úr köszönti a 2009. és 2010. évi Európa Bajnokainkat, Szentirmay 
Erzsébetet és Lénárt Lászlót, valamint Döbrei Évát, aki társadalmi munkában végzi a 
könyvelést. 
 
 
1. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
A magyar szenior tenisz rendkívül eredményes. 9.-ek vagyunk a ranglistán. 
4 igen rangos ITF versenyt rendezünk: Keszthely I. kategóriás, a Körmöczi Zsuzsa 
Emlékverseny II. kategóriás, a Római Kupa III. kategóriás és a Magyar Bajnokság IV. 
kategóriás. 
A 2010. év működése és a 2011. év tervei igencsak összefolynak, így azokról egyben lesz 
szó. 
A legutolsó fedettpályás versenyünk elszámolása elkészült, 285.000,- Ft veszteséggel zárult a 
verseny. 
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Egyedülálló dolog, hogy az itthoni játékosok ilyen kedvezményes nevezési díjakkal 
játszhatnak. 
A jelenlegi állás szerint a Szövetségnek 4.000.000,- Ft-ja van, ami biztosítja a 2011. évi 
működést.  
Az elnökség tagjai továbbra is társadalmi munkában dolgoznak. 
Pázmándi József tagtársunk olyan kezdeményezéseket tett a Magyar Tenisz Szövetség felé, 
ami veszélyezteti a Veterán Szövetség életét. A Magyar Tenisz Szövetség elnökségének egyik 
tagja olyan kijelentést tett, mely szerint össze kívánják vonni a Veterán Szövetséget a 
Magyar Tenisz Szövetséggel. A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért egyesület önálló 
szervezet, önálló jogokkal. 
Pázmándi József azt javasolta, hogy a szenior versenynaptárt készítse a Magyar Tenisz 
Szövetség, továbbá, hogy rendezze meg a nemzetközi versenyeket és vegye kezébe a 
szenior tenisz szervezését. 
Javasolja, hogy legyen egy fizetett alkalmazott a Magyar Tenisz Szövetségben, aki ennek 
szervezésével foglalkozik. 
Tavaly az MTSZ elnöksége elfogadott egy országos szenior csapatbajnokságot (40-50-60 
korosztályban) – ezt mi kívántunk megrendezni – ami igen gyérül sikerült, kevés 
jelentkezővel. Erre annyi támogatást kapott az MTSZ-től amennyit mi kapunk egy egész 
évben. Ezt a versenyt rászervezték a Kehrling Béla szenior páros emlékversenyünkre. 
Bizonytalan, hogy az MTSZ elnöke mit akar, de döntenünk kell, hogy ha át akarják venni a 
szenior teniszt, akkor a Szövetségünk tagjai hogyan döntenek. 
 
Pohly Ferenc 
Tavaly hoztunk egy olyan egyhangú döntést, hogy a Veterán Szövetség tagjai nem kívánnak 
beolvadni az MTSZ-be. 
Az MTSZ-ben jelenleg hatalmas a káosz. 
Továbbra is bízzuk meg a Veterán Szövetség elnökségét, hogy képviselje a szenior 
teniszezőket. 
 
Pintér András 
Május végéig kell beadni a jövő évi ITF versenyekre a jelentkezést. Ezt az MTSZ-nek alá kell 
írnia. 
Ebben a helyzetben előfordulhat az, hogy nem engedik meg, hogy ITF versenyt rendezzünk. 
Az ITF 2012-től bevezeti az IPIN kódot, amit minden olyan személynek, aki ITF versenyen 
szeretne indulni, ez ki kell váltania 30 dollárért. Csak azok kapnak nemzetközi pontot, akik 
ilyen IPIN kóddal rendelkeznek. 
A keszthelyi versenyünk magyar résztvevői közül kb. 20 fő fogja kiváltani ezt a kódot, a 
külföldi játékosok közül sem mindenki. Így a játékosok száma jelentősen kevesebb lesz, ami 
kérdésessé teszi azt, hogy érdemes-e egyáltalán megrendezni ezeket az ITF versenyeket. 
A nőknél ez különösen súlyos probléma, szinte teljesen meg fognak szűnni a  
Az ITF-vel való levelezésében azt kérte, hogy engedjék azokat is indulni, akiknek nincs ilyen 
(természetesen ezek a játékosok nem kapnak ITF pontokat). 
Természetesen erre a költségek fedezésére van szükség. 
Ha az MTSZ nem engedi, hogy Szövetségünk rendezze az ITF versenyeket, akkor nekik kell 
megrendezni, megszervezni és kifizetni, amire az MTSZ-nek nincs pénze és nincs embere a 
szervezésre. 
Két dolog veszélyezteti a létünket, az egyik az, ha az MTSZ nem írja alá az ITF versenyekre 
való jelentkezésünket, a másik pedig ha az ITF úgy dönt, hogy csak az játszhat, akinek IPIN 
kódja van. 
Az IPIN kód nem érinti a hazai szenior versenyeket, azokon bárki játszhat. 
Az ITF versenyeknek az lenne pont az értelme, hogy ne ugyanazok játékosokkal 
versenyezzenek egymással, hanem jót tudjanak játszani más, külföldi versenyzőkkel. 
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Szabadíts Ödön 
Tisztázni kell az MTSZ-el, hogy a Veterán Szövetség önfenntartó (adományok, tagdíj). Az 
MTSZ-nek jelenleg saját maga fenntartására sincs pénze. 
A Veterán Szövetség egy jól működő szervezet, kár lenne tönkretenni. 
 
Pintér András 
A bemutatkozó levelére az MTSZ új elnöke nem reagált. 
Áprilisban lesz az MTSZ-nek közgyűlés, a jelenlegi elnökségi tagok között van Pázmándi 
József, aki a szabadidős, szernior és xxxxx teniszért felel. Pázmándi úr javaslatait soha 
semmilyen formában nem próbálta egyeztetni Szövetségünkkel, ami alapvető lett volna egy 
ilyen helyzetben. 
A Veterán Szövetségből kizártunk, mivel az általa felvetett javaslatok ellenkeznek a 
Szövetség a Veterán Teniszezőkért egyesület célkitűzéseivel. 
 
Dr. Kovács Viktor 
Személyesen jelentse be a Veterán Szövetség elnöksége az MTSZ elnökségének, hogy a 
közgyűlésünk határozata az, hogy külön kívánunk működni. 
 
Pohly Ferenc 
Támogatja a javaslatot. 
 
Pintér András 
Az ITF IPIN kód ügyében reméljük, hogy lesz bennük rugalmasság, és születik valamilyen 
kompromisszumos megoldás. 
 
Hochmál Ferenc tökéletes úriember volt. A precizitását nem tudjuk pótolni. 
Eddig Ő csinálta a versenyek pontozását. 
Akadnak olyan versenyek, amiknek a pontszámai nem kerültek be a ranglistába, mert nem 
jutottak el hozzánk az eredmények. 
Ambrus Erzsébet lemondott az elnökségi tagságról. Molnár István viszont továbbra is tudja 
vállalni. 
Zoltán György elvállalta az elnökségi tagságot. 
 
Az ITF-nek mindenképpen el kell döntenie, hogy mi legyen a IPIN kód bevezetésével az ITF 
versenyek bejelentésének időpontjáig. 
 
Németh Gyula 
Az MTSZ-ben egy fizetett státuszt szeretnének, ami jelenleg nincs. 
 
Pintér András 
Deák Attila leveléből idézet 
„Érdekes, hogy Pázmándi úr, miután szakmai képviselőként a szakmai bizottság tagja lett, a 
szenior mozgalommal kapcsolatos kérdést abba a szakmai bizottságba vitte megtárgyalni, 
amely az utóbbi 6 évben, de még előtte sem foglalkozott a szenior tenisz mozgalommal, nem 
is hatásköre. Nem tudni, milyen háttér információ alapján hozhat döntést ez a bizottság.” 
„Érdekes módon az MTSZ szenior albizottság feladatának ellátásával megbízott szervezet 
évek óta jól és megfelelően látja el a feladatát, Pázmándi úr mégis ebbe akar belenyúlni, 
holott a szintén hozzá tartozó amatőr és szabadidő társasági mozgalom azóta is szervezetlen 
és valóban nincs a szövetség látókörében és a nagy tömegek pont itt vannak. Ez lenne 
igazán előrelépés. Kicsit hiányos az egész előterjesztés, hiszen ha egy olyan területet 
szeretnénk megváltoztatni, ami szinte évek óta működik, akkor kellene egy részletes 
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tényfeltáró elemzés illetve indoklás, miért is akarjuk az együttműködést a jelenlegi 
szervezettel megszüntetni. 
 
Az elmúlt MTSZ elnökségnek 12 tagja volt, 12 tagból 6 fő szakmai bizottság, Pázmándi József 
szavazatára szükség volt. 
Ők határozzák meg, hogy ki hol rendez versenyt, honnan vesznek labdát, stb. 
„Nagyon nem jó dolog, ha olyanok döntenek, akik ebből élnek.” 
 
Pohly Ferenc 
Meg kell erősíteni azt a felhatalmazását az elnökségnek, amit tavaly tetttünk, tehát, hogy a 
Szövetségünk továbbra is önálló akar működni, nem pedig az MTSZ albizottságaként. 
Ezt írásban kell megerősítenünk. 
 
Több hozzászóló 
Saját szponzoraink vannak, világ első 10 országában benne vagyunk. 
 
Szabadíts Ödön 
A versenynaptár készítését el akarták venni tőlünk. A Szövetségünk önálló jogi személy. 
 
Pintér András 
Pázmándi József leveléből idézet 
„Be kell vonni a magyar szenior teniszt a nemzetközi életbe.” Ennél jobban bevonni hogyan 
lehetne, mint a versenyekkel, a világbajnokainkkal? 
 
Németh Gyula 
Mint levezelő elnök az kéri, hogy Pohly Ferenc javaslatára vegyük jegyzőkönyvbe 
határozatként, hogy a közgyűlés megfelelő formában állást foglal, felhatalmazza az 
elnökséget, ezen belül Pintér András elnök urat, hogy előző levele után egy újabb levelet 
írásban fogalmazzon meg, amely személyes megbeszélést kezdeményez az MTSZ vezetőjével 
a Pázmándi József féle előterjesztésre. Továbbá ragaszkodunk ahhoz, hogy Szövetségünk az 
eddigi szervezeti formában tovább működjön mind a versenyrendezés, mind az anyagi 
támogatást illetően. 
A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Kovács Viktor 
Augusztus első hétvégéjé rendezzük meg Fehérgyarmaton a Szatmár Kupa Nemzetközi 
Teniszversenyt. 
Mindenkit szerettel várnak, jó programokkal. 
 
Pohly Ferenc 
A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, kérje, hogy az IPIN kód nélkül is lehessen indulni, 
akinek nincs IPIN kódja, az ne kapjon ITF pontokat. 
 
Németh Gyula 
Akik szenior versenyen indulnak három kategóriába sorolhatók: akik ITF pontokat kívánnak 
szerezni, akik nem kívánnak ITF pontokat szerezni, de a magyar ranglistán kívánnak 
szerepelni, és azok, akik a játék öröméért, a barátokkal való találkozásért játszanak. 
Az IPIN kód bevezetése megöli ezeket a versenyeket. 
 
Csorba Zoltán 
Vannak azok, akik csapatversenyeken indulnak külföldön, egyéniben egyáltalán nem. 
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Pintér András 
Felvetette az ITF-nek, hogy a Szövetség vásárolhasson néhány IPIN kódot, amit egyes 
játékosoknak odaadhatunk. Ebbe az ITF nem egyezett bele. 
 
Szabadíts Ödön 
Megfontolás tárgyává teszi a szövetség, hogy ezek után megrendezze az ITF versenyeket. 
 
Hozzászóló 
A Magyar Bajnokság akkor ne legyen ITF verseny. 
 
Pintér András 
Ebben az esetben nincs szükség ITF bíróra sem, egészen más szabályok vonatkoznak rá. 
 
Molnár István 
Hibás döntés, hogy a legnagyobb szenior versennyel ütközik a csapatbajnokság döntője. 
Olyan csapatok ellen játszottunk, akik egy meccset sem játszottak előtte. 
 
Németh Gyula 
Pohly Ferenc javaslatára – a közgyűlés támogatásával –, Pintér András a nemzetközi szenior 
szövetség felé írásban terjesszen elő egy olyan kérelmet, hogy egy esetleges IPIN kód 
bevezetés esetén, a magyar versenyeken olyan játékosok is játszhassanak, akik az IPIN 
kódot nem váltják ki, annak a tudomásul vételével, hogy az ilyen formában szerzett pontok 
nem számíthatók bele a nemzetközi ranglistapontokba. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a beszámolót. 
 
Ezután felkéri Döbrei Évát, hogy tartsa meg beszámolóját a közhasznúsági jelentésről. 
 
 
2. sz. napirendi pont 
Döbrei Éva beszámolója 
A közhasznúsági jelentést mindenki elolvashatja a könyvben. 
Csaknem 8 millió Ft bevétellel szemben 9 millió Ft volt a kiadás, így nagyjából 1 millió Ft a 
veszteség. 
Tavaly nyereségesek voltunk, az idén veszteségesek. 
Ennek oka a bérleti díjak jelentős emelkedése, az ITF bírók magas költsége. 
Pályabérletre majdnem 2,5 millió Ft-ot fizettünk ki. 
Kintlévőség 293.000,- Ft, ezek az adatfeldolgozásra vonatkozó számlák. 
Szeretné felhívni a figyelmet, hogy elég sok a kintlévőség. 
Pénzeszközök év végén 1,5 millió Ft volt, ezen felül lekötött pénzeink voltak, amelyek hoztak 
némi kamatbevételt. 
Szponzoroktól kaptunk 500.000,- Ft, a tenisz alapítványtól 300.000,- Ft-ot, az 1%-ból még 
100.000,- Ft-ot sem. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a beszámolót. 
 
 
3. sz. napirendi pont 
Pohly Ferenc 
A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú Egyesület Ellenőrző Testülete (Pohly 
Ferenc, Dénes Péter) ellenőrizte a Döbrei Éva által készített beszámolót. A beszámolót, 
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annak bevételi és kiadási oldalait jól dokumentáltnak és rendben lévőnek ítéltük. Az 
elmondottak alapján a 2010. évi pénzügyi beszámolót elfogadásra javaslom. 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2010. évi beszámoló elfogadására. 
A 2010. évi beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2010. évi mérleg és az Ellenőrző 
Testület jelentésének elfogadására. 
A 2010. évi mérleget a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
Az Ellenőrző Testület jelentését a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
5. sz. napirendi pont 
Pintér András 
Az 5. számú napirendi pont már ismertetésre került az 1. számú napirendi pontnál. 
 
 
6. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
Németh Gyula 
Felhívja a figyelmet, hogy az évkönyv mellett mindenki talált egy csekket, és kér mindenkit, 
hogy a tagdíjat ne felejtsék el befizetni. 
 
Filadelfi Gábor 
Két versenyrendező nem hajlandó a tradícionális időpontokat tiszteletben tartani, ezért az Ő 
versenyüket át kellett helyezni más időpontra. Az idén csak úgy sikerült beilleszteni a 
versenynaptárba, hogy július végén kerüljön megrendezésre. 
A versenynaptárban hibásan jelent meg a verseny időpontja, az internetre már a pontos 
időpontok fognak felkerülni. 
 
Pintér András 
A pünkösd időpontja változik. Ennek következtében tolódtak a versenyek egymásra. 
 
Filadelfi Gábor 
Egy egyszerű szimpla cserével meg lehetett volna oldani, hogy ne szerveződjön rá erre a 
versenyre a másik verseny. 
 
Metzler Nóra 
A honlapot rendbe kell tenni, aktualizálni kell, régi, rossz, felesleges információk vannak 
rajta. Rajta van még Kispéteri Péter, dr. Hochmál Ferenc. 
Talán néhány információ angolul is fel kellene, hogy kerüljön. 
 
Szabadíts Ödön 
Túl sok munka a honlap karbantartása, nem tudja vállalni. 
 
Németh Gyula 
Az ITF-nél fent van angol nyelven minden ITF verseny kiírása. 
A magyar versenyekről nem is szükséges, hogy idegen nyelvű leírás legyen. 



7 

Metzler Nóra 
Külföldi a magyar honlapon nem igazodik el. 
 
Pintér András 
Az ITF versenyt nem is a magyar honlapon kell keresni. 
 
Molnár István 
A weboldal kialakítása az én munkám volt. Nehézkes a dolog így, hogy az MTSZ-t kell 
megkérnünk, hogy valami fel- illetve lekerüljön. 
Az elektronikus sablonok fent vannak a honlapon, ennek ellenére nem kapjuk meg a 
versenyeredményeket elektronikus formában. 
Sokan reklamáltak, hogy miért nincsenek fent a versenyeredmények, de ennek elküldése a 
Szövetség felé a versenyrendezők feladata. 
 
Németh Gyula 
Ebben a helyzetben talán nem ez a legfontosabb problémánk az MTSZ-el, de igyekszünk 
megoldani a problémát. 
Mindenki igyekezzen azon, hogy beérkezzenek az eredmények a versenyrendezőktől. 
 
Pintér András 
Aki külföldön játszik, küldje el e-amilben az eredményét. 
 
dr. Almai János 
Tiszaújváros volt évekig az egyik legkiválóbb verseny. Lelkesi József azt mondta, hogy nem 
akarja kiharcolni a lehetőséget. Révész László két versenyt rendez. Sajnáljuk, hogy ez a 
verseny nem kerül megrendezésre. 
2009-es ranglista alapján kellett indulni a Körmöczi emlékversenyen. 
 
Pintér András 
Az elmúlt évi közgyűlésen döntöttünk arról, hogy átvesszük a rangsorkészítést. 
Novemberben kaptuk meg a szoftvert, karácsonykor kezdett el működni. 
A Körmöczi versenyen az ITF ranglista alapján készült a kiemelés. 
Évente kétszer fog készülni ranglista, januárban és júliusban. 
 
dr. Almai János 
A Római Kupán és a Körmöczi Emlékversenyen nem volt jó a lebonyolítás. Nemzetközi 
versenyt csak ITF bíró vezethet, de kérjük ehhez Kátay László, Nagy András segítségét. 
 
Pintér András 
A Körmöczi verseny aláírásos volt. A nevezőknek ki kellett jönni egy időpontra, hogy ne 
történjen meg az, hogy elmaradnak meccsek, mert nem érkezett meg valaki. 
A Római Kupán kevés pálya volt. 
Volt olyan nap, amikor éjjel 2-ig játszottak, mert némely meccs 4 órán keresztül tartott. 
 
dr. Almai János 
Barbarics Tamás kiírja pályára a játékosokat, ami nem jó,  
Külföldön előre lehet tudni, hogy mikor játszik az ember. 
 
Pohly Ferenc 
Meg kellene kérni Kátay Lacit, hogy segítsen. 
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Pintér András 
Kátay László erre kategórikus nemmel válaszolt. Nem ért a géphez, Barbarics Tamás pedig 
az ITF programmal dolgozik. 
 
Pintér András 
Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy az 
egyesület mindenkinek az egyesülete, a javaslatokkal mindenki segíti a működést, 
mindenkitől várja a segítséget, hogy a jövőre is működhessen az egyesület. 
 
Az észrevételek és hozzászólások után Németh Gyula levezető elnök úr megköszönte a 
részvételt mindenkinek. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 _______________________  
 Baranyay Szilvia 
 jkv. vezető 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
  _______________________   ______________________  
 Varannai Csaba Szentirmay Erzsébet 


