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JEGYZŐKÖNYV 
 
Felvéve 2012. március 26.-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 Dr. Budai Zsuzsannát és Dr. Szabadíts Ödönt javasolja, akiket a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
 
Németh Gyula úr üdvözli a közgyűlés résztvevőit. 
Németh Gyula úr megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatképtelen, ezért 18 órakor 
megismétlődik a közgyűlés, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
Felkéri a résztvevőket a jelenléti ív aláírására. 
 
18 órakor a közgyűlés megismétlésére kerül sor. 
 
Kérte, hogy a napirendi pontokat szavazza meg a tagság, melyek: 
1. Az Elnök beszámolója a 2011. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2011. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2011. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2012. év tervei 
6. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Ezután felkéri Pintér András elnök urat az éves beszámoló megtartására. 
 
Pintér András elnök úr köszönti Európa Bajnokunkat, Szentirmay Erzsébetet, Döbrei Évát, aki 
társadalmi munkában végzi a könyvelést, és Baranyay Szilviát, az évkönyv elkészítéséért. 
 
 
1. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
A 2011. év működése és a 2012. év tervei igencsak összefolynak, így azokról egyben lesz 
szó. 
A Szövetség pénzügyi helyzete stabil, 3.500.000,- Ft-ja van. 
Azok a vállalati vezetők, akik eddig támogatták a Szövetséget, elmennek nyugdíjba, nem 
érkeznek majd további támogatások. 
2011-ben a Körmöczi Zsuzsa Emlékverseny nullszaldós volt, az Országos Bajnokság nagyon 
ráfizetéses és a keszthelyi ITF verseny is mínusszal zárult. 
A Római Kupa azért tud nyereséges lenni, mert azon a versenyen nincs pályabérleti díj. 
A Körmöczi Zsuzsa Emlékversenyen a magyaroknak kevesebb a nevezési díj, mint a 
külföldieknek, a Gulyás István Országos Bajnokságon pedig nagyon alacsony. A pályabérlet 
és a labda nagyon drága. 
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Az idén úgy tűnik, hogy nincsenek pályázati pénzek sem, még mindig nem írta ki az NCA a 
pályázatokat, előfordulhat, hogy egyáltalán nem is lesz majd mire pályázni. 
A 2011. évben nőttek a tagi támogatások. 
Meglepő azonban, hogy inkább a nyugdíjasok támogatják a Szövetséget, míg az aktívan 
dolgozók nem. 
 
2011-ben 33 versenyt rendeztünk, amiből 1-2 verseny elmaradt az érdeklődés hiányában. 
Elmaradt két tradicionális verseny is, a Kehrling és a Családi Bajnokság. Mindkét verseny 
hosszú évek óta jól működő verseny volt, érthetetlen, hogy miért nem jönnek játszani ezekre 
a versenyekre a játékosok. 
 
Idén a Körmöczi Zsuzsa Emlékversenyre is kevesebb magyar játékos nevezett. 
Ez elsősorban az IPIN kódnak köszönhető, már most látszik, hogy problémát okoz az IPIN 
bevezetése. 
Magyarországon a lakosság 33%-ának van internet elérhetősége. Túl komplikált a nevezés, 
az idősebb korosztálynak problémát okoz. „Majd valaki benevezi” alapon működik a dolog, ez 
pedig így nem jó. 
A 20 dollár begyűjtése is problémás, nincs róla nyugta, vagy számla. 
A rendszer továbbá kéri nevezéskor a páros partner IPIN kódját is, amit értelemszerűen a 
játékosok nem tudnak, így ez is egy probléma forrás. 
Jó lenne, ha a 80+ korosztálynak tiszteletbeli IPIN kódot adna az ITF. 
Problémás továbbá az ITF sorsoló program is, ami jelenleg összesorsolja az azonos klubok 
tagjait, azonos országból érkezőket. 
Tervben van egy megbeszélés az ITF-el ezen ügyekben. 
További javaslat, hogy mindenki kapjon IPIN kódot ingyen. 
Abban az esetben kelljen fizetni, ha valaki külföldön akar játszani. Ha csak a hazájában 
játszik, akkor legyen ingyen az IPIN kód. 
A keszthelyi versenyen új versenybíró lesz: Izmendi Károly 
A Szenior Csapatbajnokság döntőjére Keszthelyen kerül sor, amennyiben lesz elég jelentkező 
csapat. A Csapatbajnokság szabályosan, régiónként lesz megrendezve. 
 
Szeretnénk továbbá, ha idén megrendezésre kerülne a Kehrling és a Családi Bajnokság. Lesz 
a hirdetés róla a Tenisz újságban. 
Arra kérjük a játékosokat, hogy aktivizálják magukat, és egymást, hirdessék ezt a két 
tradicionális versenyt. 
 
Az idén kevesebb szenior verseny lesz, mint tavaly. 
Jó hír azonban, hogy két 2. kategóriás verseny lett. 
 
Sajnos néhány tagunk meghalt a tavalyi évben. 
Elvesztettük Molnár Jenőt, aki nagyon helyes, kedves, vidám játékos volt, továbbá Gaál Éva 
Gellén Mariann és Péczely Éva is eltávozott. 
 
Az évkönyvben azok az külföldi eredmények szerepelnek, amit a játékos maga lead a 
Szövetségnek. 
 
A Magyar Bajnokságon (Gulyás István Emlékverseny) lehet IPIN kód nélkül játszani. 
Keszthelyen és a Római Kupán egyelőre nem. 
 
Pohly Ferenc 
Szavazzuk meg, hogy az elnök kezdeményezze az ITF-nél, hogy mindenki kapjon IPIN kódot 
ingyen, és nevezni lehessen e-mailben és faxon is. 
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A közgyűlés ezt egyhangúlag megszavazta. 
 
Csizmadia Béla 
A két fedett pályás verseny rossz volt. Rossz a szervezés. Aláírás kell, ezt tudomásul veszi, 
de egymás hegyén hátán tolongtak az emberek. Jó lett volna köszönteni az embereket, 
oldani a feszültséget. Nem kaptak a játékosok tájékoztatást, hiányzott az információ. 
 
Pintér András 
Keszthelyen van köszöntő. 
Aláírás óránként van. 
A játékrend kiírás túl apró betűkkel van, nehéz elolvasni (külföldön is így van). 
A külföldi játékosok is ott vannak a helyszínen és várnak addig, amíg nem kerülnek játékra. 
Probléma továbbá a pályákra kiírás, ne legyen, csak káoszt okoz. 
 
Budai Zsuzsánna 
Lehessen nevezni a Szövetségen keresztül is. 
Jó megoldás, ha párosban korcsoportos nevezés van és nem taktikázás az összeadással. Sőt, 
legjobb az volt, amikor a férfi játékosoknak 5 évvel idősebbnek kellett lennie. 
A párosokkal kapcsolatosan pedig jó lenne engedélyezni, hogy mindenki indulhasson páros 
és vegyes párosban is. Annyira kevés a nő, hogy ellenkező esetben irreális és csekély, mint a 
női páros, mint a vegyes páros mezőny. 
A Kehrling versennyel az is lehetett a probléma, hogy túl korán lezárult a nevezés. 
A nevezési kedvezményeket ne vonja meg a Szövetség, egyes játékosoknak nagy segítséget 
jelent. 
 
Pintér András 
Azért volt korán a Kehrling nevezés, mert pályák kell bérelni és a nevezések függvényében 
kellett volna helyet keresni hozzá. 
 
Németh Gyula 
Az ITF versenyeknél is probléma, hogy túl korán lezárják a nevezést. Hiába van fent a neten, 
hogy nevezzenek az emberek, ha nincs internet elérésük. 
Levelet sem lehet mindig, mindenről küldeni a teljes tagságnak. 
 
Dr. Kovács Viktor 
Szomorú, hogy csökken a versenyek száma. 
A Szatmár Kupa az egyik verseny, ami az idén 2-es kategóriájú lett. Ez egy nemzetközi 
verseny, amelyet csodaszép helyen rendeznek meg. 
A verseny szponzorok segítségével jön létre, így olcsó a nevezési díj, lehetőség van a 
játékosok számára egy vacsora meghívásra. Jók a körülmények, mindenkit szeretettel 
várnak, jöjjenek a játékosok a versenyre. 
 
Kamerda Károly 
Mit jelent az hogy: „Minden korcsoportban külön lesz páros?” 
 
Pintér András 
Azt jelenti, hogy az ITF versenyeken megszűntek a páros összevont korcsoportok. 
Az egyéb szenior versenyeken továbbra is lehet alkalmazni az összevont korcsoportokat. 
 
Pohly Ferenc 
Magyar versenyeken lehet. 
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Pintér András 
Magyar Bajnokságon lehet összevont korcsoport, de akkor nem lesz ITF pont. 
 
Kamerda Károly 
Tegyünk ki felhívást a Kehrlingre a versenyeken. 
 
Csizmadia Béla 
Legyen a külföldieknek segítség a versenyeken. 
 
Pintér András 
Volt már erre kísérlet, de balul sült el. 
 
Pohly Ferenc 
A Csapatbajnokság budapesti – Pest megyei csapatainak Ő a szervezője. Már most is 
jelentkeztek csapatok. Ha valaki szeretne jelentkezni, nála tegye. 
A döntőt nyerő indulhat az Európa Bajnonkságon. 
 
Pintér András 
A Csapatbajnokság jelenleg három korcsoportban került kiírásra. Természetesen lehet 
felvenni újabb korcsoportokat is, ha megszervezik és mindenhonnan jelentkezik elegendő 
csapat. 
Egy csapat minimum 4 embert jelent. 
A 60-as korcsoportban már megvan a csapat, a többi korosztályban még nincs. 
A nevezés lakóhelyhez van kötve. Mindenki reklámozza a versenyt, szóljon az ismerőseinek, 
jelentkezzenek az emberek. 
 
Kamerda Károly 
Szívesen segít a versenyeken a külföldieknek idegen nyelven. 
A magyar rangsor kötelező, de csak a magyar versenyeken. 
 
Zoltán György 
Kocsis Ferenc – Pohly Ferenc – Zoltán György 
„A keszthelyi verseny lebonyolításával kapcsolatos módosítási javaslatok 
Szervezéssel összefüggő változtatási javaslatok: 
Mivel a nevezéseket (csak egyes) már legalább egy héttel korábban ismeri a versenybíróság, 
ezért a sorsolást és kiírást 2-3 nappal a verseny kezdete előtt meg lehet ejteni és azt a 
honlapon közzétenni, illetve a helyszínen, a verseny kezdetekor kiírni (olyan nem fordulhat 
elő többet, hogy valaki odatelefonál, hogy csak másnap érkezik, majd mégsem jön, vagy ha 
megjött és lejátszik egy meccset esetleg nyer, majd utána távozik, stb. …)” 
 
Pintér András 
Ha nem lesz aláírás, akkor előre sorsolunk, de a kéréseket nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
Világelsők sajnos csak abban az esetben jönnek el a versenyre, ha igenis figyelembe vesszük 
a kéréseiket. 
 
Zoltán György 
„A lebonyolítást az egyes helyszíneken egy-egy angolul is beszélő felelős személy intézi, aki 
mint eddig is, kapcsolatban van a versenybírósággal (vásárolni kell 5-6 db walkie-talkie-t, 
amely a Szövetségé marad). Minden pályafelelős mellé ki kell nevezni egy helyettest is. 
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Pintér András 
Walkie-talkie van, plusz embereket a Szövetség nem tud kifizetni. 
Idén reményeink szerint lesz sétálóbíró. 
 
Zoltán György 
Talál 6 olyan embert, mint a Németh Gyula. 
„Az egyes helyszínekre kiírt mérkőzések nem pályára lennének kiírva, hanem az ürülő pályák 
sorrendjében. 
Minden helyszínen lenne egy vagy két nagy tábla (ezt is meg kell venni, jó lesz más 
versenyekre is), ahol az aznapi mérkőzések nagy betűvel ki vannak írva (felelős az ott lévő 
versenybíró). Ugyancsak két nagy táblára, nagy betűvel ki kell tenni a hotel aulájában a 
különböző korosztályok sorsolási tábláját és a másnapi mérkőzéseket, legkésőbb előző este 
20 óráig. 
Akinek az egyes és páros mérkőzése már előre láthatóan ütközik, mindig az egyes 
lebonyolítása az elsődleges, de erre előre fel kell hívni a figyelmet.” 
 
„Személyi változtatásokkal összefüggő javaslatok. 
A vezető versenybíró (Izmendi) mellé, mint ahogy az előzőekben már szó volt róla, még 
három „megnevezett” versenybírót javasolunk (angolul beszélő), akik az egyes helyszíneken 
felelnek a lebonyolításért. Helyettesítésükről ők maguk gondoskodjanak. Mindegyik 
versenybíró megkülönböztető ruhában, a Szövetség emblémájával jelenjen meg.”’ 
 
„A verseny ideje alatt 2 csinos angolul beszélő hostess lány alkalmazását javasoljuk, akik a 
külföldiek és hozzátartozóik esetleges más szociális programját segítik elő, de a 
teniszverseny lebonyolításáról is van fogalmuk. Össze lehetne állni utazási irodával, vagy más 
szervező céggel a már kiesettek és hozzátartozóik előre szervezett programjainak 
megszervezésére. Egységes ruha a hostesseknek.” 
 
„Program változtatási javaslatok 
Ha továbbra is a Festetics Kastélyban akarjuk tartani a nyitó ceremóniát (így egy kicsit 
unalmas), akkor meg kellene hívni egy operaénekesnőt kísérővel, vagy egy kis 
kamarazenekart. (Pitti Katalint jól ismerem, biztosan szívesen elvállalja.) Azonban ha 
helyszínt akarunk változatni, akkor a nyitó ünnepség megoldható lenne a hotel fedett pályája 
előtti részen egy kis dobogó felállításával. A résztvevőket pedig meg lehetne kínálni egy 
pohár borral (közeli bortermelőt lehetne szponzorként találni). A nyitó ünnepségre 
mindenhogyan meg kellene hívni a polgármestert, hogy mondjon néhány szót és legyen 
büszke arra, hogy mi történik a városukban. 
A vacsorát nem a kibírhatatlanul meleg Helikonban kellene tartani, hanem pl. a Zöld 
elefántban, vagy más közeli étteremben, ahol ennyi ember elfér. Ide meg lehetne hívni egy 
jó kis cigányzenekart magyar nóta énekessel, vagy egy jó kis folklór műsort szervezni (nem 
olyan hatalmas összeg).” 
 
„Eszközök beszerzésére javaslat 
Venni 8 db nagy felállítható táblát, amelyeken a központi aulában illetve a helyszíneken a 
kiírás nagy betűkkel lenne látható. 
A kiosztandó ajándékok között lehetne a póló mellé a külföldieknek egy kis üveg unicum 
vagy barackpálinka, vagy téliszalámi, stb.” 
 
„Más 
Az ásványvíz, amit a pálya széléra visznek, egy idő után meleg, poshadt. A hűtésről 
(szomszéd épület) vagy a frissítésről gondoskodni kell.” 
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Pintér András 
A javaslatok igen szépek, azonban ezeknek nagyon komoly anyagi kihatása is van. Megkéri a 
javaslattevőket, hogy vizsgálják meg a javaslatokkal kapcsolatos pénzügyi kiadásokat. 
 
 
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. 
A tavalyi veszteséges év után, idén nyereséggel zártuk az évet, nagyjából 220 ezer Ft az 
eredmény. 
Pályabérletre majdnem 1 millió Ft-ot fizettünk ki. 
Kintlévőség 253.000,- Ft, ezek az adatfeldolgozásra vonatkozó számlák. 
Szeretné felhívni a figyelmet, hogy elég sok a kintlévőség. 
Pénzeszközök év végén 3,5 millió Ft volt, amelynek egy része lekötött pénzeszköz volt, ezek 
hoztak némi kamatbevételt. 
Szponzoroktól kaptunk 404.000,- Ft, a tenisz alapítványtól 260.000,- Ft-ot, az 1%-ból 
75.000,- Ft-ot. 
 
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, 
annak bevételi és kiadási oldalait jól dokumentáltnak és rendben lévőnek ítéltük. Az 
elmondottak alapján a 2011. évi pénzügyi beszámolót elfogadásra javaslom. 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2011. évi beszámoló elfogadására. 
A 2011. évi beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2011. évi mérleg és az Ellenőrző 
Testület jelentésének elfogadására. 
A 2011. 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. 
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6. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
A hozzászólások a beszámolóval egy időben történtek. 
 
Az észrevételek és hozzászólások után Németh Gyula levezető elnök úr megköszönte a 
részvételt mindenkinek. 
 
 
 

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 
  _______________________   ______________________  
 Budai Zsuzsánna Dr. Szabadíts Ödön 


