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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Felvéve 2015. március 23-án 17 órakor tartott Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért 
Egyesület Közgyűléséről az Elektromos Sport SE Népfürdő utcai telepén. 
 
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 Kamerda Károlyt javasolja, akiket a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
 
Németh Gyula úr üdvözli a közgyűlés résztvevőit. 
Németh Gyula úr megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatképtelen, ezért 17 óra 30 perckor 
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 2014. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2014. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2014. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2015. év tervei 
6. Alapító Okirat módosítása a közhasznúsági előírások miatt 
7. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Pintér András elnök úr köszönti Szentirmay Erzsébetet, aki Életműdíjat kapott a Magyar 
Tenisz Szövetségtől, az ITF-től pedig az Év legjobb sportolója, és a páros ranglista vezetője 
elismerést. 
 
1. sz. és 5. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
2014-ben négy komoly versenyünk volt. Magyarországon 22 versenyt rendeztünk volna, 
ebből sajnálatos módon négy verseny elmaradt. Csökkent a résztvevők száma, tradicionális 
versenyek maradnak el, pl. a budaörsi verseny. 
A számunkra különösen fontos négy ITF verseny (Körmöczy, Magyar Bajnokság, Keszthely, 
Római Kupa) mindegyike igen sikeres volt. Létszámát tekintve a két fedettpályás verseny 
majdnem utolérte a keszthelyi szabadtéri versenyt. Voltak olyan korcsoportok, ahol 32-es 
táblán játszottak, arról nem is beszélve, hogy világelsők, ranglista elsők érkeztek a 
versenyekre. 
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A Magyar Bajnokságon több, mint 160 induló volt. Sajnálatos azonban, hogy bizonyos 
korosztályok egyszerűen eltűntek, különösen a hölgyek, az idősebb kategóriákat szinte már 
nem is lehet megrendezni. A férfiaknál a 80-as korosztály dübörög – amióta nem kell 
nevezési díjat fizetni, rengetegen játszanak. A hölgyeknél a 35-40-45-ös korosztályban alig 
játszanak. 
A keszthelyi versenyt 2014-ben XXXVIII. Alkalommal rendeztük meg, tragikus körülmények 
között. Az első három napon zuhogott az eső, időnként fél órára ki lehetett menni a pályákra. 
Ennek eredményeképpen a külföldi játékosok – különösen az osztrák, német - közül jópáran 
hazamentek. Végülis a verseny sikeresen befejeződött, a meccsek kissé össze lettek sűrítve, 
de rendben lezajlottak. Mivel már alapvetően sem voltak a pályák kitűnő minőségűek, az eső 
még tovább rontott a helyzeten. 
Az üzemeltetők szerződése a tavalyi évig szólt, így már nem annyira fektettek hangsúlyt a 
pályák minőségére, a wc, fürdő megoldására. Mivel újra megnyerték a szálloda 
üzemeltetésének jogát, így ígéretet tettek arra, hogy ebben az évben már jó minőségű 
pályák lesznek, már folyamatban vannak a tárgyalások a szakemberekkel. 
 
2015. évben az ITF lehetőséget ad arra, hogy minden ország, az általa kiválasztott versenyét 
egy kategóriával magasabb szintre emelheti. Ez számunkra azt jelenti, hogy az 1. kategóriás 
versenyből A kategóriásat lehet csinálni. 
A múlt heti elnökségi ülésen az a döntés született, hogy a két első kategóriás versenyünk 
közül a keszthelyi verseny lesz az, amit szeretnénk A kategóriájúvá emelni, amennyiben meg 
tudunk felelni a követelményeknek. Ezt a kategória váltást az ITF-nél kérvényezni kell. 
Ez komoly lehetőség, hiszen egy A kategóriás versenyen rengeteg pontot lehet szerezni. 
Természetesen bizonyos elvárásoknak is meg kell felelni, többek között pl. az elődöntőtől 
kezdve bíró kell, live scoring, tehát, hogy tévékijelzőn lehessen figyelni az eredményeket. 
Európában jelen pillanatban csak egy A kategóriás verseny van. 
Előnye az A kategóriás versenynek a magas pontszerzési lehetőség mellett, hogy némileg 
emelhető a nevezési díj, ami a minőség, színvonal emelésre, fejlesztésekre fordítható. 
Idén a Római Kupa már első kategóriás verseny. Sajnos az A kategóriának ez a verseny nem 
tudna megfelelni, mert három játékszámot kell engedélyezni, amit kilenc fedettpályán 
lehetetlen megoldani. 
 
Köszönve a támogatóknak is, a 2014. évben 728.000,- Ft nyereséggel zártunk. 
Ez azért is jó, mert a keszthelyi verseny nullszaldós, a magyar bajnokság mindenképpen 
ráfizetéses, egyedül a Körmöczy verseny az, ami pár százezer forint nyereséget hoz. 
 
Tavaly tavasszal kijött egy új rendelet, amely szerint csak az lehet közhasznú szervezet, aki 
megfelel annak a törvényi előírásnak. Azért fontos a közhasznúság, mert amennyiben valaki 
támogatja a Szövetséget, tudunk adni erről igazolást, ami leírható az adóból. 
Ha a Szövetség nem közhasznú, akkor ez az igazolás nem kiadható, ennek fényében viszont 
kevésbé vagy tán egyáltalán nem fognak cégek támogatni bennünket. 
Ez az ügy egy éve zajlik ügyvédi segítséggel, az elnökségi tagoknak többféle nyilatkozatot 
kellett aláírniuk, továbbá módosítani kell a szövetség Alapító Okiratát. 
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A Szövetség 790 tagjából csak 210-en fizették be a tagdíjat. Leginkább azok fizetnek, akik a 
versenyeken játszanak. A 2000,- Ft-os éves tagdíj nem egy túl nagy összeg, ebből készül el 
pl. az évkönyv, amiben rengeteg munka, energia van. 
Aki olvasta az évkönyvet, az már tudja, hogy az elmúlt év végéig a Nemzetközi Divat Kft. 
fizette a Szövetség költségeit, és folyamatosan volt olyan személy, aki elérhető volt az 
irodában. Most januártól a Szövetség csak szerdánként 9-13 óra között elérhető, ha bárkinek 
személyes, telefonos elintéznivalója akadna. 
A könyvben megtalálható telefonszámokon természetesen bármikor elérhetőek vagyunk. 
 
Reméljük a 2015-ös év is sikeres lesz, hiszen már két I. kategóriás, egy II. és egy IV. 
kategóriás versenyünk lesz. Nem sok helyen van ilyen. 
Mindenki lehetősége szerint jöjjön játszani, a hölgyek jöjjenek egy párost játszani, az nem túl 
nehéz, legyünk minél többen! 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a beszámolót. 
Németh Gyula 
A keszthelyi verseny az elnökségi ülés döntése értelmében kerül A kategóriájú javaslatra, és 
természetesen ez a 2016. évre vonatkozik. 
Fajsúlyosan esett a latba, hogy jövőre a keszthelyi verseny 40. alkalommal kerül 
megrendezésre, tehát ez egy évtizedforduló is egyben. 
Reméljük, hogy a Nemzetközi Szövetség döntéshozói is akceptálják ezt a dolgot. 
Kérjük a Szövetség tagjait, hogy a feltételek teljesítése érdekében mindenki a legjobb tudása 
szerint igyekezzen segíteni. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2014. évi beszámoló elfogadására. 
A 2014. évi beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
2. sz. napirendi pont 
Döbrei Éva ismertette a Szövetség 2014. évi közhasznúsági jelentését. 
Az eredmény-kimutatás összehasonlítva a 2013-as évvel, az árbevétel nem változott 
említésre méltóan. A támogatások összege 300.000,- Ft-tal csökkent, ez nem csak a tagok 
támogatásának csökkenését jelenti, hanem a cégekét is, hiába tudunk kiállítani igazolást a 
támogatásról. 
Kedvező, hogy a költségek csökkentek. Jelentős, leginkább az anyagköltségekben mutatkozó 
csökkenés: a 2013. évben 4.300.000,- Ft anyagköltség, a 2014. évben már csak 3.300.000,- 
Ft. A személyi költségek (bírók) nem változtak, a szövetség összeköltsége: 4.900.000,- Ft 
volt. 
A 2013. évi 368.000,- Ft-os eredményünk megduplázódott, 728.000,- Ft eredménnyel zártuk 
az évet. 
A közhasznúsági jelentés alapján megfelelünk a közhasznúsági minősítés elvárásainak. 
A cégek támogatása: 385.000,- Ft, volt, az 1% 97.000,- Ft. 
Közhasznúsági igazolást akkor tudunk kiadni, ha nem negatív a mérleg. 
A bevételekből a tagdíjak: 412.000,- Ft, a nevezési díjak: 1.600.000,- Ft, a külföldiek 
nevezési díja: 5.700.000,- Ft. 
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3. sz. napirendi pont 
Román Ferenc az Ellenőrző Testület nevében elmondja, hogy átvizsgálták a Szövetség 
mérlegét, könyvelését és azt az előírásoknak megfelelőnek találták, így javasolják a pénzügyi 
beszámoló elfogadását. 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2014. évi mérleg és az Ellenőrző 
Testület jelentésének elfogadására. 
A 2014. évi mérleget a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
Az Ellenőrző Testület jelentését a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
6. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr ismerteti az Alapító Okirat változását. 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket az Alapító Okirat módosításának 
elfogadására. 
Az Alapító Okirat módosítását a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
7. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
 
Kovács Viktor 
Kimaradt az évkönyvből a tagdíjfizetők közül, pedig befizette a tagdíjat. 
Kérdése, hogy a versenyrendezési díj idén is marad-e 3.000,- Ft. 
 
Pintér András 
Igen, idén is csak 3.000,- Ft-ot kell fizetni versenyrendezési díjként. 
 
Kamerda Károly 
Évről évre csökken a versenyek száma. 
Olyan személyek is kapnak évkönyvet, akik már meghaltak, nem jut el az információ a 
megfelelő emberhez, hogy ne küldjünk évkönyvet. 
A Körmöczy Zsuzsa emlékversenyen két számban lehet csak indulni, de előfordult olyan, 
hogy néhányan három számban is tudtak versenyezni. 
 
Pintér András 
Ezek a személyek az egyik páros számukat lemondták. 
Utánanézünk ennek, de egy fedett pályás verseny semmiképpen bír el három 
versenyszámot. 
 
Németh Gyula 
Hazai propaganda gyanánt: bekerült egy új verseny az Elektromos pályán, ezenkívül szintén 
egy új verseny az MLTC verseny is. 
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Kende László 
Nagyon köszönjük a 80-as korcsoport nevében, hogy a Szövetség elintézte számukra az IPIN 
kódokat és hogy ingyen játszhatunk. Ez óriási segítség. Továbbá köszönjük az 
adminisztrációval kapcsolatos segítséget. A korcsoportban már mindenkinek megvan az IPIN 
kódja, 16-18 személynek. A 80-asok nevében annyit tudok mondani, az első három 
versenyen ebben a korosztályban már táblák vannak. 
 
Pintér András 
Számunkra Öröm, hogy jöttök! 
 
Budai Zsuzsánna 
Kizárólag az múlik a három versenyszámban induláson, hogy a kevés női versenyző tud-e női 
párost játszani. A férfiak úgyis elindulnak vegyes párosban. A Római Kupán 55-től 
összevonták 75-ig a korosztályokat, így sikerült megrendezni a versenyszámot. 
 
Pintér András 
Nem lehet ilyet. Nem lehet kivételezni egyes játékosokkal, mert akkor a többiek is jogosan 
reklamálhatnának ezért a lehetőségért. 
Ezen kívül így is előfordul, hogy éjjel egykor fejeződik be a játék egy-egy napon, nincs mikor 
lejátszani ezeket a mérkőzéseket. 
 
Baranyay Szilvia 
A ranglista készítésénél problémát okoz, hogy a versenyrendezők nem a megfelelő formában 
adják le a versenyeredményeket. A készítőknek, elsősorban Molnár Istvánnak ez igen sok 
problémát okoz, jórészt ebből adódnak a ranglista pontatlanságok. 
 
Németh Gyula 
Arra kérnénk a versenyrendezőket, hogy erre különösen figyeljenek, hangsúlyozva, hogy a 
magyar és az ITF nevek is eltérnek, tehát ezeket is figyelembe véve ellenőrizzék az adatokat. 
Legjobb tudásunk szerint igyekszünk ezeket kezelni, ennek ellenére maradhatnak hibák. 
 
Fuchs Anna 
Szentesen rendezték meg az idén a vidék bajnokságot, és nem úgy tudom nem érkeztek 
meg az eredmények. Személyes kapcsolatok révén megpróbálnám begyűjteni az adatokat. 
 
Pintér András 
Nem kaptuk meg az eredményeket. Szentes tradicionális tenisz központ, sajnálattal vettük, 
hogy nem sikerült elküldeniük az adatokat. Az idei ranglista szempontjából már érdektelenek 
az eredmények, nem kerültek bele a számításba. Az idén máshol kerül megrendezésre a 
vidék bajnokság. 
 
Kamerda Károly 
Olyanok is szerepelnek a ranglistában, akik nem beszélnek magyarul. 
 
Pintér András 
Letelepedett Magyarországon, játszhat magyar versenyen, így ranglista pontokat is 
szerezhet. 



6 

Az észrevételek és hozzászólások után Pintér András elnök úr és Németh Gyula levezető 
elnök úr megköszönte a részvételt mindenkinek. 
 
 
 
 
 

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 
  _______________________   ______________________  
 Szentirmay Erzsébet Kamerda Károly 
 


