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SZÖVETSÉG A MAGYAR VETERÁN TENISZEZŐKÉRT 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV 

 

Helyszín: Római Teniszakadémia (1039 Bp., Királyok útja 105.)  

Időpont: 2019. november 13. (szerda) 19.00 – 22.00. 

Jelen vannak:  

Almai János Dr. 
Baranyay Szilvia 

Bibók Tamás 
Budai Zsuzsánna Dr. 

Erdei Csaba 
Kósa Péter László 
Márton Kálmán 
Molnár Antal 
Pintér András 
Pohly Ferenc 
Román Ferenc 
Zoltán György 
 

Napirendi pontok: 

1. 2020-as versenynaptár tervezet megtárgyalása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A keszthelyi ITF A kategóriás verseny időpontja – amennyiben az ITF jóváhagyja – 

augusztus 31. (hétfő) - szeptember 5. (szombat) 

- Az elnökség támogatja a balatonfüredi verseny ITF 4. kategóriára történő 

minősítését. Amennyiben a szervező írásban nyilatkozik, hogy az ITF minősítéssel 

kapcsolatos (regisztrációs díj, versenybírói díjazás, IPIN díjak, stb.) többletköltségek 

megfizetését vállalja, a Szövetség a hivatalos minősítő eljárást elindítja. 

- Az Országos Bajnokság kiírása során a játékosok figyelmét külön felhívjuk, hogy ITF 

pontot csak az a játékos fog kapni, aki külön kifizeti az IPIN díjat forintban (2.000,-

Ft). Az ITF-el erről külön nem egyeztetünk, majd az utólagos állásfoglalásukra (ha 

lesz) reagálunk.    

- A versenyek kategorizálása során a korábbi elveknek megfelelően ellenőrzésre 

kerülnek a versenynaptárba felvett versenyek (a Budapest Bajnokság kivételével), 

és a végleges versenynaptár az ellenőrzés által megállapított kategóriák szerint 

kerül közzétételre. 

- A Budapest Bajnokság az Országos Vidék Bajnoksággal azonos kategóriában kerül 

kiírásra (HUN 1). 
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- A következő helyszíneket megkeressük, hogy kapcsolódjanak be ismét a szenior 

versenymozgalomba: Eger, Nyíregyháza, Miskolc, Hódmezővásárhely, Pécs, 

Kecskemét. Ha marad szabad nyári időpont, Római TA nyári verseny.          

 

2. 2020-as év játékosa cím elbírálási szempontok jóváhagyása 

A napirendi pont nem került megtárgyalásra, elnapolva a következő elnökségi ülésre. 

 

3. 2020-as támogatások játékosok, illetve klubok részére 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A klubok ugyanazon labda támogatási rendszer alapján részesülnek támogatásban, 

mint az idei évben. 

- A játékosok támogatása ugyanaz marad (a 70 év feletti hölgyek kivételével), mint 

amely támogatások a 2019-es évkönyvben közzé lettek téve. 

- A 70 év feletti hölgyek ugyanazon támogatásban részesülnek a jövőben, mint eddig 

a 80 év feletti játékosok. Ez a kedvezmény a külföldi, 70 év feletti hölgy játékosokra 

nem vonatkozik. 

- Szabadkártya rendszer bevezetése és leegyeztetése a versenyszervezőkkel azon 

játékosok részére, akik 2020-tól kezdődően kapcsolódnak be a szenior 

versenymozgalomba.  

     

4. SZMSZ tervezet megtárgyalása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A kiküldött SZMSZ tervezet nem alkalmas teljes körűen a Szövetség szabályozására. 

- Megvizsgáljuk, hogy van-e olyan hozzáférhető SZMSZ, ami kiindulási alapnak 

jobban megfelel, mint a jelenlegi tervezet. 

- Az SZMSZ-szel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat mindenki elküldi mail-ben 

Erdei Csabának, a beérkezett javaslatokat beépítve, új tervezet kerül kiküldésre 

még a következő elnökségi ülés előtt. 

      

5. Egyebek 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A Szövetség megvizsgálja, hogy mennyibe kerül az ITF versenyrendezői szoftver 

klub verziójának beszerzése, és amennyiben ésszerű összegért hozzáférhető, 

megvásárolja azt. 

- A Szövetség minél előbb elkezdi egy önálló honlap elindítását. A domain és 

tárhelyszolgáltatási díjak nem igényelnek külön döntést, mivel ezek nagyjából 

mindenütt standard költségek. Javasolt két domain (szeniortenisz.hu, 

seniortennis.hu) megvétele és egy tárhely bérlése. A honlapkészítés díjára 

ajánlatokat kérünk, és megbízást elnökségi döntés után adunk. 

- A szenior évkönyvet a Szövetség továbbra is kiadja. Az évkönyvet megpróbáljuk 

februárra elkészíttetni, hogy a Körmöczy Zsuzsa Emlékversenyen már kézbe 

lehessen adni, megspórolva ezzel a postaköltség egy részét.  

- A 2020-as ITF versenyek versenyigazgatói feladatait és díjazását önálló 

megállapodásban szabályozza a Szövetség. Bibók Tamás az ezzel kapcsolatos 
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munkákat elkezdi, de a megállapodás az elnökség általi jóváhagyást követően kerül 

majd aláírásra. 

- A 2020-as költségvetés tervezetet Erdei Csaba a következő elnökségi ülésre 

elkészíti, de az MTSZ-szel leegyeztetett támogatási formáról és mértékről, az 

egyeztetést követően külön mailben is tájékoztatja az elnökséget.   

- A következő elnökségi ülésen – ellenőrzési célzattal - mindig visszatérünk az előző 

elnökségi ülés határozataira, hogy mi valósult meg belőlük, és mi nem. 

- A következő elnökségi ülés időpontja (karácsony előtt) és helyszíne nem került 

kijelölésre. Igyekszünk majd olyan helyszínt és időpontot találni, ami mindenkinek 

megfelel. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Erdei Csaba 

 

Budapest, 2019. 11. 14.        

 

 


