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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Felvéve 2013. március 25.-én 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 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 2012. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2012. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2012. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2013. év tervei 
6. Az éves tagdíj emelés elfogadása 
7. Ellenőrző testület új tagjainak megválasztása 
8. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Ezután felkéri Pintér András elnök urat az éves beszámoló megtartására. 
 
Pintér András elnök úr köszönti Jobaházi Jenőt, aki örökös magyar nagyapa-unoka bajnok, 
továbbá Szentirmay Erzsébetet, aki az ITF világrangsor első helyezettje és az Európai 
Szövetség Év Játékosa, továbbá köszönti Richter Attilát a Magyar Tenisz Szövetség főtitkárát. 
 
 
1. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
A 2012. év működése és a 2013. év tervei igencsak összefolynak, így azokról egyben lesz 
szó. 
A Szövetség nemzetközi versenyei rendkívül népszerűek, igen sok a visszajáró játékos, ez a 
fedett pályás versenyek esetében gondot is okoz. 
A nevezési díjak a magyar játékosok számára nagyon alacsonyak, a 65-70-75-ös korosztály a 
nevezési díj felét fizeti, míg a 80+ korosztály ingyenesen játszhat. Az már önmagában is 
óriási dolog, hogy 80 évesek versenyeznek. 
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Pintér András felolvassa Dr. Nemcsik Pál levelét. 
A szenior tenisz egy nagy család, a tenisz szeretete tartja egyben az egészet. 
Külön hangsúlyozva Richter Attila felé: az idősebbek példát mutatnak a fiatal generációnak, 
ők szerettetik meg a teniszt az ifjúsággal. 
2012-ben elhunyt Lénárt László. 
Mindenki Lencsi bácsija szerves része volt a tenisz életnek, a bőröndjével, a fáslizott lábával. 
Két ütőhiba után azt kiáltotta, piros alma, és ott maradt a játék után még gyakorolni. 
Lencsi bácsit a Szövetség saját halottjának tekintette és eltemettette. 
Ez is része az életünknek, ha ilyen helyzet van. 
 
A 2013-as versenyek 
Az idén újra lesz Egri Korona Borház Kupa verseny és lesz egy új verseny is, a BSE pályán, a 
Pogány Gyula szenior emlékverseny. 
 
Pénzügyi helyzet ismertetése 
Döbrei Éva vidéken tartózkodik, így a pénzügyi helyzetet is Pintér András ismerteti. 
A keszthelyi versenyen 4.160 eFt volt a bevétel, ebből a külföldi játékosok fizettek 3.480 eFt-
ot, a magyar játékosok 680 eFt-ot. 
A verseny költségei, pályabérlet és minden egyéb: 4.395 eFt. 
Ez a verseny is veszteséges (235 eFt), hát még a Magyar Bajnokság, aminek a vesztesége 
650 eFt. 
Azért tudjuk ezeket a költségeket kifizetni, mert akad még néhány támogatója a 
Szövetségnek. Sajnos egyre kevesebben vannak, Bartha Ferenc és Zwack Péter meghaltak, 
Bokor Pál pedig nyugdíjba fog menni. 
A tavalyi keszthelyi verseny euro bevételét még nem váltottuk be, az euro egyre romlik, így 
egyre többet ér az az összeg. Ebből az idei versenyek veszteségei  finanszírozhatók. 
A Szövetség éves bevétele: 8.800 eFt volt, a kiadás 8.435 eFt, így a végeredmény nyereség. 
A kiadások közötti legnagyobb tétel a pályabérlet. 
A közös beszerzések miatt támogatjuk a Magyar Tenisz Szövetséget 4.200 eFt-tal. 
Tavalyelőtt óta a bevétel majdnem egy millió forinttal nőtt. 
75 ezer forintot kaptunk tavaly az 1 százalékból, ez nagyon nagyon kevés. 
A nyugdíjasoknak nincs 1%-a, de a dolgozók sem figyelnek oda, és nem támogatják a 
szövetséget. Ez a pénz másként elvész, így érdemes lenne odafigyelni erre. 
Pályázaton nyertünk 250 ezer forintot, amit az idén fogunk megkapni. 
Dr. Kovács Viktor javasolta, hogy töröljük el a versenyrendezési díjat, hiszen a 
versenyrendezők is bajban vannak, kevesebb a játékos is. 
Az elnökség úgy döntött, hogy csak 3.000,- forintot kérünk versenyenként, ennek 
ellentételezéseként a tagdíjat felemeljük 2.000,- Ft-ra. 
A posta 200 forintot von le egy 1.000,- forintos befizetésből, mire minden költséget 
levonnak, a szövetség 500,- forintot kap meg a befizetésből. 
Az lenne a legjobb, ha a versenyeken fizetnék a tagok a tagdíjat, hogy ne legyenek 
banki/postai költségek. 
Kaptunk az MTSZ-től labdát a Körmöczy versenyre, ez is hatalmas segítség. 
Az idei versenyekre meg vannak a pénzügyi feltételek, remélhetőleg a jövő évire is. 
 
Zwack Péter, díjakat adott, segítette a szövetséget, akár kapcsolati rendszerrel is. 
Bartha Ferenc sincs már, aki támogatni tudna minket, nem feltétlenül pénzzel, szintén 
kapcsolatokkal. 
Mark Palmer szintén segítette a szövetséget kapcsolataival. 
 
Köszönet jár az elnökség tagjainak. 
Németh Gyulának, Pohly Ferencnek és Zoltán Györgynek. 
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Molnár István külföldön van, nem tud jönni, munkahelyi problémák miatt kevésbé tud részt 
venni az elnökség munkájában. 
 
Akik e-mailben/levélben elküldték, azoknak a tavalyi külföldön elért eredményei szerepelnek 
az évkönyvben. 
 
Idén változatlan a program, 3 nemzetközi és egy hazai versenyt rendezünk 
Probléma volt a Körmöczy versennyel, túl sokan jönnek, kevés a pálya, nem férnek el a 
játékosok, túl nagy táblák vannak, nem lehet szabályozni, hogy ki jöjjön, ki ne jöjjön. 
Néhány versenyző nehezményezte, hogy éjjel kellett játszaniuk. 
 
Az ITF szabályzata alapján 35-40, és így tovább, csak így lehet páros korcsoportokat 
összevonni. 
A Gulyás István emlékversenyen a szingliket így fogjuk lejátszani, a párosokat viszont a saját 
rendszerünk szerint összevonva. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a beszámolót. 
 
 
2. sz. napirendi pont 
2012. év mérlegének fő számai 
Saját tőke: 3.865 eFt, mérleg szerinti eredmény: 206 eFt, forgóeszközök: 3.865 eFt, mérleg 
főösszege: 3.865 eFt. 
 
 
3. sz. napirendi pont 
Pohly Ferenc 
A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú Egyesület Ellenőrző Testülete (Pohly 
Ferenc,  és 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 2012. évi pénzügyi beszámolót elfogadásra javaslom. 
Lásd mellékelt Jelentés. 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2012. évi beszámoló elfogadására. 
A 2012. évi beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2012. évi mérleg és az Ellenőrző 
Testület jelentésének elfogadására. 
A 2012. 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 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket az éves tagdíj 1000,- Ft-ról 2.000,- Ft-
ra emelésének elfogadására. 
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A tagdíjemelést a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
Egyúttal kérik a Szövetség tagjait, hogy a versenyeken fizessék be az éves tagdíjat 
(megspórolva ezzel a posta/banki költségeket.) 
 
 
7. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket az Ellenőrző Testület új tagjainak 
(Molnár Antal, Román Ferenc) elfogadására. 
A új tagokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
8. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
 
Pintér András 
A szövetség fizette a 2013. évben a 80+ korosztály IPIN díját, és 40 főnek intézte az IPIN díj 
fizetését. 
 
Németh gyula 
Nemzetközi versenyen csak az vehet részt, akinek IPIN kódja van. 
Akik tavaly nem játszottak maximum 2 versenyen, azoknak idén nem kellett fizetni. 
 
Kamerda Károly 
Körmöczy Zsuzsa emlékversenyen nagyon sokan vagyunk. 
Nem lehet zárttá tenni? 
 
Pintér András 
Lehet, de minek, nem tudjuk kifizetni a pályát, iszonyatos lenne a nevezési díj. 
Kinek mondjuk, hogy ne jöjjön? 
 
Németh Gyula 
A játékosok pontot szeretnének szerezni. Nem lehet elküldeni a játékosokat. 
Ebben az időpontban nincs másik verseny, mindenki erre jön. 
 
Richter Attila 
Köszöni a meghívást. 
Néhány javaslatot tesz. 
Pályabérleti díj, labda, ezekben az MTSZ is tudna tán segíteni. 
Nemzeti edzésközpont lehetősége, 6 pálya, amit lehetne használni. 
A folyondári vasas, ahol van 9 pálya. 
Zárt magyar versenyt esetleg télre is. 
Bankköltségek, egyebek tekintetében, esetleges segítség. 
Teniszszövetség alelnöke aktív szenior teniszező. 
 
Budai Zsuzsánna 
Magyar játékosok többsége nem jár külföldre, mert nem bírja anyagilag. 
Örüljünk, hogy sokan jönnek, nagyobb a nevezési díj. 
Nem lehetne a verseny egy nappal hosszabb? 
Párosok megrendezhetőségének nem az az akadálya, hogy nincs összevont korcsoport. 
Javasolja, hogy lehessen női párosban és vegyes párosban is indulni. 
Kellemesebb, ha egykorúak játszanak, de engedni kellene a női és vegyes párost is. 
Fedetten nincs hely, idő rá. 
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Magyar bajnokságon lehet két párosban indulni. 
 
Pintér András 
Nem tud egy nappal hosszabb lenni a verseny, mert a jó játékosok nem jönnek csak 
csütörtökön. 
Ha kedden kezdjük, akkor se jönnek hamarabb. 
 
Prihradny tamás 
Bejátszás legyen a magyaroknak. 
 
Szabadíts Ödön 
Legyen fent a verseny előtt három nappal a játékrend. 
 
Mindenki 
Fent volt a Körmöczy játékrend is. Hétfőn biztosan. 
 
Halmos Imre 
Ne személyes problémákkal terheljük a közgyűlést. 
Külföldön is két számban lehet indulni, teremben, csarnokban, szabadtéren három számban. 
Nagyon köszöni, hogy kedvezmény van a játékosoknak, az idősebb korosztálynak. 
Becsüljük meg: a magam nevében köszönöm, hogy Pintér András ilyen dolgokkal segítette 
meg a munkát. 
Lencsi temetése hogy létrejött, az is Pintér Andrásnak köszönhető. 
A pénzszerzést és Pintér András munkáját nagyon köszöni. 
Richter Attila segítőkészségének is örül, hogy meg lehessen rendezni a csak magyar 
bajnokságot. 
Ha ez nem lenne, akkor még az a lehetőség is fenn áll, hogy ha az utolsó négybe bekerül 
egy magyar, akkor az a magyar bajnok. 
Vagy ha ketten, akkor azt lejátszhatják ketten, az lesz a magyar bajnok. 
Lehetne fedett pályás magyar verseny. 
Köszöni Pintér András éves munkáját. 
 
Dr. Kovács Viktor 
Szeretettel meghív mindenkit a Szatmár Kupára. 
Igyekszenek komfortos körülményeket teremteni. 
Ez a verseny a legolcsóbb verseny. 
Kevés nevezési díjjal akár három-négy számban is lehet indulni. 
Péntek szombati napokon térítésmentes vacsora. 
Az Opel támogatja a versenyt. 
K&H Bank szponzorálja a versenyt, 50.000,- forintt. 
Nagyon nagy szeretettel várjuk versenyünkre. 
 
Németh Gyula 
Köszöni az aktív részvételt. 
Közgyűlés berekesztése előtt Pintér András elnök úr a keszthelyi verseny új elnevezésével 
kapcsolatban tesz bejelentést. 
 
Pintér András 
Köszöni, hogy eljöttek a résztvevők. 
Kér mindenkit, hogy terjesszék a 2.000,- Ft tagdíj helyszíni befizetését. 
Kamerda Karcsinak, igyekszünk minél kevesebb problémával megrendezni a versenyeket. 
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Hogy ne csak a könyvben emlékezzünk Lencsi bácsiról, a keszthelyi verseny ettől az évtől 
kezdődően Lénárt László Emlékverseny lesz. 
 
 
Az észrevételek és hozzászólások után Németh Gyula levezető elnök úr megköszönte a 
részvételt mindenkinek. 
 
 
 

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 
  _______________________   ______________________  
 Szentirmay Erzsébet Dr. Szabadíts Ödön 


