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SZÖVETSÉG A MAGYAR VETERÁN TENISZEZŐKÉRT 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV 

 

Helyszín: Park Teniszklub (1114 Bp., Bartók Béla út 63-65.)  

Időpont: 2019. december 16. (hétfő) 16.00 – 18.30. 

Jelen vannak:  

Almai János Dr. 
Baranyay Szilvia 

Barsi Tünde 

Bibók Tamás 
Budai Zsuzsánna Dr. 

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

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2019. november 13-i ülésen meghatározott feladatok elvégzéséről 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A meghatározott feladatok időarányosan elvégzésre kerültek, a versenyrendező 

szoftver kérdéséről még nem lehet dönteni, mert az ITF nem válaszolt a 

megkeresésre. Egy hazai szoftverre kapott a Szövetség ajánlatot, de az ITF ajánlat 

ismeretének hiányában a kérdésről még nem lehet dönteni.  

 

2. 2020-as év játékosa cím elbírálási szempontok jóváhagyása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A 2020-as év játékosa cím a korábbiaktól eltérően a következő módon lesz 

odaítélve: A hazai versenyeket besoroljuk az ITF versenyek új pontrendszeréhez 

igazítva, és az év játékosa címet az nyeri, aki az év végéig a legtöbb pontot 

összegyűjti. A pontszámítás módját és a mindenkori pontállást a Szövetség a 

honlapján folyamatosan közzé teszi, továbbá az évkönyvében is publikálja.  

 

3. 2020-as költségvetés megtárgyalása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 
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- A 2020-as költségvetés tervezetet az elnökség elfogadta, de mivel a Szövetség 

költségvetése jelentősen függ a befolyt támogatásoktól, a jövő évi közgyűlés elé a 

támogatások mértékének arányában korrigált költségvetést terjeszt.  

- A végleges költségvetést a februári elnökségi ülésen újra tárgyalja az elnökség.  

     

4. 2020-as versenynaptár véglegesítése 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A 2020-as versenynaptár tervezetet az elnökség jóváhagyta azzal a kiegészítéssel, 

hogy a versenyrendezőknek év közben is lehetővé teszi új verseny versenynaptárba 

való felvételét.  

- Minden versenynaptárban szereplő versenyen az elnökség vagy a Felügyelő 

Bizottság tagja (vagy tagjai) részt fog venni. A versenyekről a részt vevő tag néhány 

soros beszámolót ír, továbbá felhívja a rendező és a versenybíró figyelmét, hogy a 

verseny dokumentumait határidőben juttassa el a Szövetséghez. 

 

5. SZMSZ tervezet elfogadása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A Szövetség új SZMSZ-ét az elnökség jóváhagyta és a mai nappal hatályba léptette. 

Az SZMSZ-t a Szövetség honlapján közzé teszi. 

 

6. Együttműködési megállapodás a www.tenisz-pálya.hu honlappal 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- Az együttműködési megállapodást az elnökség jóváhagyta azzal a kiegészítéssel, 

hogy az együttműködéshez szükséges szakmai dokumentumokat 

(versenyjegyzőkönyvek, elnökségi ülések jegyzőkönyvei, sorsolás, stb.) a Szövetség 

a honlapján való közzé tétellel bocsátja rendelkezésre.  

- A hírként közzé teendő eseményekről írásos, lehetőség szerint fényképes anyagot 

küldünk az együttműködő partnernek. 

 

7. 2020-as versenybírói és sétáló bírói díjak megtárgyalása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A Szövetség által szervezett nemzetközi versenyeken alkalmazandó versenybírói 

díjazás mértéke hétköznapokon 30.000,- Ft/nap, munkaszüneti napokon, 

szombaton és vasárnap 60.000,- Ft/nap. 

- A nemzetközi versenyeken alkalmazandó sétáló bírói díjazás mértéke 

hétköznapokon 20.000,- Ft/nap, munkaszüneti napokon, szombaton és vasárnap 

40.000,- Ft/nap. Sétáló bírónak fél napra is lehet jelentkezni, ez esetben értelem 

szerűen a napi díjazás 50 %-át kapják díjazásként.   

- Az egyéb munkatársak a sétáló bírói díjazásnak megfelelő díjazásban részesülnek.  

 

8. Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny versenyigazgatói megbízás megtárgyalása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A versenyigazgatói megbízási szerződést az elnökség jóváhagyta, ennek 

értelmében a Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny versenyigazgatói feladataival Bíbok 
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Tamást bízza meg, díjazásának összege megegyezik a versenybírói díjazás 

összegével. 

- Az elnökség megbízza a versenyigazgatót, hogy módosítsa a verseny adatlapját 

(factsheet): Nevezni maximum három számba lehet, kizárólag a következő módon: 

1 egyéni, 1 páros és 1 vegyespáros.  

(2 egyéni és 1 páros, 1 egyéni és 2 páros nevezés nem lehetséges.)   

    

9. Honlap készítési ajánlatok elbírálása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A beérkezett ajánlatok közül az elnökség a legolcsóbb ajánlatot fogadta el. 

- Az elkészült mintaoldalt az elnökség jónak találta, a nyilvánosság felé történő 

publikálását az adatokkal való feltöltést követően javasolja.  

 

10. Egyebek 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- Az IPIN regisztráció menetét a Szövetség a honlapján közérthető módon közzé 

teszi. 

- A februári versenyt kivéve a Szövetség bevezeti az átutalásos fizetési lehetőséget a 

játékosok számára oly módon, hogy aki a versenyt megelőzően kellő időben 

átutalja a nevezési díjat, kedvezményes nevezési díjat fizessen. Pályára nem lépés 

esetén visszafizetés csak abban ez esetben történhet, ha a távolmaradás okát a 

játékos orvosi igazolással igazolja. 

- Kidolgozzuk egy új ranglista számítási rendszer szabályait, a szabályokat és a 

frissülő ranglistákat a honlapon elérhetővé tesszük. 

- A Smart Tennis Scoring eredményjelző rendszer üzemeltetőjével folytatott 

egyeztetéseket ez elnökség megfelelő irányúnak találta, a rendszer bevezetését 

támogatja. A részletes együttműködés szabályait megállapodásban szükséges 

rögzíteni. A végleges megállapodás ez elnökségi tagok általi jóváhagyást követően 

írható alá. 

- Az elnökség jóváhagyja 2 db laptop vásárlását. Az egyik a központi iroda számára, 

a másik az eredményjelző rendszer üzemeltetéséhez szükséges.     

          

A jegyzőkönyvet készítette: Erdei Csaba 

 

Budapest, 2019. 12. 16.        

 

 


