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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Felvéve 2014. március 10-én 16 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 Pintér Györgyöt 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 2013. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2013. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2013. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2014. év tervei 
6. Új elnökségi tagok megválasztása 
7. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Pintér András elnök úr köszönti Szentirmay Erzsébetet, aki az ITF világrangsor első 
helyezettje és az Európai Szövetség Év Játékosa, továbbá köszönti Kisgyörgy Gergelyt, aki az 
Európai Szövetség Év Játékosa, továbbá megköszöni Döbrei Évának a 2013. év könyvelési 
munkáját 
 
1. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
2013-ban 17 verseny került megrendezésre, amelyből négy a Szövetség által megrendezett 
ITF verseny. 
A Szövetség versenyei általában veszteségesek, tekintettel a magyarok számára igen 
alacsonyan megállapított nevezési díjakra. 
A 2013. évi Körmöczy Zsuzsa Emlékversenyen számos probléma merült fel a versenyzők és 
az ITF részéről, mivel nem biztosítottuk a szálloda és a pálya közti szállítást, kevés volt a 
rendelkezésre álló pálya és a játékosok számára a várakozó hely. 
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A versenybíró részéről is számos hiba fordult elő, elmaradt a játékosok folyamatos 
tájékoztatása, és sok esetben a késő este befejező játékosokat, másnap kora reggelre írtuk 
ki. 
 
A Szövetség pénzügyi helyzete 2013-ban megoldott, annak ellenére, hogy 173 fő fizetett 
tagdíjat (ez 2012-ben 281 fő volt). A befolyó tagdíjakat és tagi támogatásokat, valamint 
ismerős vállalatok támogatásait teljes egészében a versenyek rendezésére használjuk fel. 
A szövetség mindent elkövet, hogy a versenyeink színvonala magas legyen (jó labda, 
fogadás, ajándék, stb.). Meg kellett állapítani, hogy az ITF versenyen részt vevő külföldi 
játékosok többsége szóban van írásban megköszöni a szervezők munkáját, sajnos ez a 
magyar játékosoktól igen ritkán hallatszik. Olyan játékosok reklamálnak különféle 
kérdésekben, akik még a 2000 Ft-os tagdíjat is elfelejtették befizetni. Mindenkinek meg kell 
érteni, hogy egy versenyen, ahol 250-300 játékos jelentkezik, ami 250-300 különféle kérést 
is jelent, nagyon nehéz minden kérésnek megfelelni. 
Olyan kifogást kaptunk játékosoktól, hogy nem tüntettük fel külföldön eredményeiket az 
évkönyvben. Minden évben nyomatékosan kértük a játékosokat, hogy legyenek szívesek 
eredményeiket beküldeni, mert csak azokat tudjuk közölni. Mivel egy évben 450 ITF versenyt 
rendeznek, a Szövetség nem tud fizetett alkalmazottat biztosítani ezen versenyek 
feldolgozására. 
Mivel a szövetség munkája folyamatos, így a 2014-es tervek is egyúttal ismertetésre 
kerültek. 
2014-ben szükségünk lesz minden bevételre, mivel legfőbb támogatóink sajnos nyugdíjba 
mennek, így a jövőben már nem számíthatunk további támogatásukra. 
Pintér András is eladja a Nemzetközi Divat Kft-t, így sajnos már nem tudja biztosítani a 
Szövetség részére a technikai költségeket. 
Pintér András ismertette azokat a csatákat, amelyeket az ITF-el folytatott és amelyeket 
rendre el is vesztett. 
- kérte, hogy a hazai versenyzők IPIN kód nélkül is indulhassanak a hazai ITF versenyeken – 
a válasz negatív 
- javasolta, hogy a 80+ korosztálynak ne kelljen IPIN díjat fizetni – a válasz negatív 
 
Szövetségünk változatlanul úgy érzi, hogy az idősebb korosztályt támogatni kell, így a 65-70-
es korosztály nevezési díja felére lett csökkentve és a 80+ korosztálynak nem kell nevezési 
díjat fizetni. Ezt a példát a lengyel szövetség is átvette. 
Szövetségünk továbbá kifizette a 80+ korosztály IPIN díját az ITF-nek. 
 
A szenior szövetség létéért is csata folyt, mivel a sporttörvény szerinti központosítás 
jegyében megszüntették a budapesti és a megyei szövetségek önállóságát és ezt a szenior 
szövetségre is ki óhajtották volna terjeszteni. 
Teljesen értelmetlen dolognak tartjuk, hogy jól működő, társadalmi munkában dolgozó 
szervezeteket megszüntetnek. Többszöri tárgyalás után megegyeztünk, hogy az MTSZ békén 
hagyja a szenior szövetséget, hiszen nem tudná átvenni a szövetség munkáját se 
pénzügyileg, se szervezetileg. 
Hogy tovább erősítsük az MTSZ és szövetségünk kapcsolatát, javasoltuk Kisgyörgy Gergely 
elnökségi tagságát szövetségünkbe. 
Mivel Geri az MTSZ-ben is elnökségi tag, így talán megfelelő támogatást tud nyújtani a 
szenior sportnak (mind erkölcsit, mind anyagit). 
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Pintér András az Európai Tenisz Szövetség Szenior Bizottságában 9 éve tag volt, és nem 
kérte tagságának meghosszabbítását. 
Az elnökség döntése alapján hivatalosan kérte az MTSZ-t, hogy a bizottsági tagságra 
Kisgyörgy Gergelyt jelölje. Kisgyörgy Gergely játékos múltja és szenior eredményei bizonyára 
jó hátteret adnak munkájának. 
 
Kisgyörgy Gergely köszöni a jelölést, megtisztelve érzi magát, a szervezésben szeretne 
segíteni, amiben lehet, továbblépni a versenyek minőségének javításában. 
 
Pintér András kiemelte, hogy a szenior tenisz a teniszen túlmenően is igen fontos az idősebb 
játékosoknak, példaképpen felolvasta Dr. Nemcsik Pál levelének egy részletét: 
„Köszönöm mind az elnök úrnak, mind a Szövetség minden munkatársának, önzetlen, 
áldozatos munkáját, amely lehetővé tette a szenior versenyeket, melyek bearanyozták öreg 
napjainkat és sokunk számára egyetlen olyan terület volt, ahol olyan sikereket érhetünk el, 
amelyeket a sors, a történelem hosszú ideig megtagadott tőlünk.” 
A 2014-es versenynaptár nagy örömünkre kibővült, mivel új versenyek jelentkeztek: a Római 
Tenisz Akadémia két versennyel, a siófoki Diego Kupa, a keszthelyi Pelso Kupa és a szentesi 
Vidék Bajnokság és a Vízmű Kupa. 
Sajnos elmarad a tradicionális Halker Kupa. 
Köszönetet kell mondanunk Kádár Bandinak, aki elkészítette az örök ranglistákat. 
Pintér András sajnálatosnak nevezi azt, hogy csak 173 fő fizetett tagdíjat, holott tagjainknak 
a 60%-a dolgozó. Sajnos olyan játékosok is vannak a nem fizetők között, akik rendszeresen 
játszanak a külföldi méreg drága versenyeken. 
A Szövetség elnökségébe bekerül egy másik fiatalember, Bibok Tamás, akinek feladatai közé 
fog tartozni új tagok szervezése és a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, valamint a 
pályázatfigyelés. 
Azért is szükség volt a két ifjabb sporttársunk bevonására az elnökségbe, mivel elnökségünk 
korátlaga 70 felett van, így biztosítani kell az utódlás kérdését is. 
Kérünk mindenkit, hogy aktívan vegyen részt a szövetség életében, az évkönyv 
szerkesztésében, támogatások megszervezésében. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a beszámolót. 
 
A beszámolóval kapcsolatban a következő kérdések merültek fel. 
Almai János 
Nagyon sajnálja, de ő is elfelejtette a tagdíjat befizetni, ezért javasolja, hogy a versenyeken 
a versenybírók kérjék meg a versenyzőket a tagdíj befizetésére. 
Az átutalás költségei miatt ez a legjobb megoldás. 
Bibok Tamás vállalja, hogy megkeresi ez ügyben a versenyrendezőket. 
 
Budai Zsuzsánna 
Nagyon sajnálja, hogy az ITF nem fogadta el a Magyar Bajnokságon elért eredményét, és 
Keszthelyen nem indulhatott el a korcsoportjában. Annyira kevés a női játékos, hogy 
fiatalabb korcsoportban kell elindulniuk. 
Ő személyesen mindig megköszöni a versenyrendezést. 
Régi, nagy versenyzőnk Jusits Ilonka díjait átadta az MTSZ-nek azzal, hogy a Sportok 
Házában kiállításra kerülnek. Ez nem történt meg. 
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Pintér András válaszában elmondta, hogy kérte az ITF-től az ötös kör helyett tábla 
lejátszását, sajnos a válasz csak hétfőn érkezett meg, amire a verseny befejeződött. 
Keszthelyen a 70-es korcsoportban több jelentkező volt, de sajnos a verseny indulásakor 
Zsuzsa kivételével mindenki visszalépett. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2013. évi beszámoló elfogadására. 
A 2013. évi beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
6. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket az Elnökség új tagjainak (Kisgyörgy 
Gergely, Bibok Tamás) kooptálására, elfogadására. 
A új tagokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
2. sz. napirendi pont 
Döbrei Éva ismertette a Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentését. 
Megállapította, hogy a könyvben megjelent előzetes adattal ellentétben, a Szövetség 
368.000,- Ft nyereséggel zárta a pénzügyi évet. 
A Szövetség bevétele 8.958 eFt volt, amelyből csupán 342 eFt volt tagdíj. 
A Szövetség összes ráfordítása: 8.672 eFt. 
A személyi kiadások 176 eFt-ot tettek ki, amelyek a Magyar Bajnokság bírói költségei, és 
járulékai voltak. 
 
 
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. 
Javasolja továbbá, hogy szankcionáljuk a tagdíjak nem fizetését, esetleg ne vegyük 
figyelembe a ranglistában azokat, akik nem fizettek tagdíjat. 
Egyúttal tolmácsolja Kocsis Ferenc üzenetét, aki operációja miatt nem tudott részt venni a 
közgyűlésen. 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2013. évi mérleg és az Ellenőrző 
Testület jelentésének elfogadására. 
A 2013. évi mérleget a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
Az Ellenőrző Testület jelentését a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
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7. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
 
Gráczol Erzsébet 
Megkísérli a Saldos kapcsolat folytatását. 
Várja az új elnökségi tagokat a versenyeken. 
 
Budai Zsuzsánna 
Kéri, hogy ne legyen összeadott korcsoport az ITF versenyeken. 
 
 
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 Pintér György 
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Nincs költsége a szövetségnek, az irodát pintér andrás cége fizeti 
A pénzeszközöket labdára, pályára, díjakra, nevezési díjakra használjuk fel. 
Fogadás költsége 
Tavaly januárban eltemettük lencsi bácsit 
Ezek az idén plusz költségként fognak jelentkezni. 
A szövetség átvállalta a 80-as korosztály ipin díjának kifizetését. 
A lengyelek átvették ezt az ötletet tőlünk, ők is kifizették ennek a korosztálynak az ipin díját. 
Hatalmas dolog, hogy ebben a korban játszanak, az ausztrálok 40 órás utazás után is 
játszottak. 
Ez egy vesztett csata az itf-el szemben 
Geri tudja, hogy a központosítási csatát nem vesztette el pintér andrás 
Bekövetkezett a tenisznél is a központosítás, az összes szövetséget megszüntették, 
igazgatósággá alakították. 
Demján-nál kezdett dolgozni, komplikált esetetek kellenek, mint te vagy 
Igazgatói címeket adott, amivel lehetett élni 
Mi egyesület vagyunk, ránk nem vonatkozik a sport törvény, akkor azt ne tegyük tönkre. 
Ott senki nem fog a szeniorokkal foglalkozni, sok vele a munka 19x16-os tábla. 
Az mtsz és a szenior szövetség kapcsolata jó legyen, adoptáljuk a kisgyörgy gerit, és vegyük 
be elnökségi tagnak. 
Geri az mtsz-ben is elnökségi tag 
Valódi kapcsolata van a tenisszel. 
Európai tenisz szövetségben pintér andrás elnökségi tag volt, úgy gondolta, hogy 9 éves 
tagság után (3 éves periódusok vannak), arra kérte az elnökséget, hogy kisgyörgy gergelyt 
javasolják utódjaként az európai tenisz szövetségbe. 
Az szenior szövetség elnöksége jóváhagyta, richter attila felterjesztette a európai tenisz 
szövetségbe. 
A játékosok érdekeit kell leginkább képviselni. 
Kisgyörgy gergely: köszöni a jelölést 
A szenior szövetség nem fog az mtsz fennhatósága alá kerülni, attól, hogy geri mtsz 
szövetségi tag. 
Szervezésben szeretne segíteni, amit lehet, magyar versenyt rendezni, továbblépni. 
A versenyek minőségének javításában ténykedni. 
Köszöni a lehetőséget. 
Patay az e-on vezetője támogatta a szeniorokat. 
Nemcsik pál levele: szenior versenyek, melyek bearanyozták … 
Ezért fontos a szenior tenisz 
A gyerekeink, unokáink fognak teniszezni, és bár nem tud mosogatni, de teniszezni igen, 
fontos, hogy ezt a mintát lássák. 
Az öregeknek fontos szerepük van abban, hogy az ifjúságot továbbvigye ezen az úton. 
Szeniorok hozták fel a tenisz rangsort. 
Nem fizetik ki a versenydíjainkat. 
Nem kapunk labdát sem 
Noname dolgokra adtak labdát, a mi erős versenyeinkre nem, megérdemelnénk több 
támogatást. 
 
2014 
Lesz több új versenye a szenioroknak. 
Márki jenőnek tetszett a szenior verseny, ezen felbuzdulva májusban és júniusban is rendez 
egy-egy szenior versenyt. 



7 

A vidék bajnokságra egy olyan társaság jelentkezett, aki régen ontotta a remek női 
játékosokat. 
Szentes rendezi a vidék bajnokságot 
Elmarad a halker kupa 
Lesz egy diego kupa siófokon 
Lesz egy keszthelyi verseny is, pelso kupa 
Öttel több verseny lesz 
Mellette marad a négy nagy itf verseny 
Kádár bandi elkészítette az örök ranglistákat, amely megtalálható az évkönyvben. 
Ők már a tenisz történelem. 
Kérés: próbáljátok meg a klubotokban a tagdíjat begyűjteni. 
A tagság több mint 60 százaléka dolgozó, nem valószínű, hogy nem tudnak 2000 ft-ot 
befizetni. 
Akikkel pintér andrás külföldön találkozik, ami költséges, még sem fizet ki 2000 ft-ot 
Másik kérés: a szövetség elnökségébe beveszünk gerin kívül még egy embert bibok tamás 
Tagokat szervezni, hogy minél többen legyünk, minél több ember van, annál nagyobb a 
súlya a szövetségnek. 
Pályázatok vannak, ezeket kell tamásnak figyelni, hogy ilyen összegekhez hozzájussunk. 
Fiatalítani kell a szövetséget, nemcsak a két fiúval 
Az elnökség korátlaga 70 körül van, bármi betegség közbe jön, vagy elege lesz valakinek, 
előbb vagy utóbb át kell venni valakinek, legyen kinek átadni. 
Ne külső embernek kelljen átadni, hanem olyan személy vegye át, akit érdekel, van hozzá 
köze. 
A harmadik dolog: mindenkit kérünk, hogy segítsen a szövetségnek, segítsen az évkönyvben, 
a ranglistában, hogy ne maradjon ki semmi, ne legyen hibás 
Az évkönyv végén van négy oldal, ahová bárki jegyzetelhet, ha valamit fontosnak tart, és 
ezeket küldje el e-mailben 
Bárki szerezhet hirdetést 
A szenior élettel kapcsolatos híreket, cikkeket kérjük küldjék el nekünk 
Jövőre nincs hirdetés a hátlapon, 200 ezer forint kiesés, a saldoé volt az oldal 
Rengeteg energia van abban, hogy ezeket 30 ezer forintokat összeszedjük 
Németh gyula megköszöni a beszámolót. 
Elfogadják-e a beszámolót? 
Almai jános 
Tagdíj fizetés listán nincs rajta 
Mert nem kérte tőle senki a tagdíjat 
Bibok tamás felveszi a versenyrendezőkkel a kapcsolatot, hogy a versenyeken kérdezzenek 
rá a tagdíj fizetésre. 
Budai zsuzsánna 
Nem fogadta el az itf a magyar bajnokság eredményét 
Keszthelyen nem tudott elindulni, mert a korcsoportjában nem volt elég jelentkező, más 
korcsoportban nem engedte indulni az itf 
Magyar bajnokságon 5-en voltak, nem négyet játszottak, hanem hármat, ezt az itf nem 
fogadta el 
Annyira kevés a női játékos, hogy nem tudnak elindulni saját korosztályban, hanem 
fiatalabbakkal kell elindulni. 
A nőknél állandóak az összevonások 
Ne legyenek összeadott korcsoportok, mert nem számít a rangsorba. 
Budai zsuzsánna mindig megköszöni a versenyrendezést. 
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60 évvel ezelőtt szerezte a versenybírói papírját, megszokta, hogy neki is megköszönik, ezért 
ő is megköszöni a rendezést. 
 
5 évvel ezelőtt 
Jusics ilonka díjait budai zsuzsánna kezeli, leltárral együtt átadta a droppa erikának, deák 
attila tudomásával, azt ígérték, hogy vitrinje lesz a sportok házában. Nem tudni hol vannak a 
díjak, nincs vitrin a sportok házában. 
A veterán díjak a szövetségnél vannak. Ez volt ilonka kérése. Zsuzsa teljesítette. 
Pintér andrás 
Az itf késve válaszolt arra a kérdésre, hogy ötös kör helyett táblát játszanak, ezért nem 
vették figyelembe az itf pontoknál zsuzsa pontjait 
Keszthelyen visszaléptek a korcsoportjából, nem lehetett elindítani a korcsoportot. 
A vitrin kérdéshez: ki volt ez a gulyás? Nem tudják ki volt jusics ilonka, nem kezelik 
megfelelő helyiértékkel 
Budai zsuzsánna 
A jusics ilonka 90. születésnapját szépen megünnepelték. 
 
Beszámolót elfogadják 
Egyhangúlag elfogadták. 
 
Az új elnökségi tagok kooptálását elfogadja a közgyűlés 
Egyhangúlag elfogadták 
 
2013. évi mérleg ismertetése 
Döbrei éva 
Kimaradt a nyereség  
Csökkentek a ráfordítások 
A költségeink úgy néznek ki, hogy az anyagköltségek 670eft, 
 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a pénzügyi beszámolót és a felügyelő testület által aláírt 
jelentést. 
 
Román ferenc 
Kocsis feri nem tudott jönni, javaslatát tolmácsolja román feri 
Tagdíjfizetési fegyelmet erősíteni: az éves ranglista összeállításakor ne kerülhessen bele, aki 
nem fizet tagdíjat. 
A csekkes költséget kifogásolja 
Pintér andrás 
Jó kapcsolata van az mkb-val, ennek ellenére még azzal a kedvezménnyel együtt is drága, 
amit speciális kedvezményként kapunk. 
 
Gráczol erzsébet 
Saldos kapcsolatot megpróbálja 
Várja az új elnökségi tagokat a versenyeken 
 
Budai zsuzsa 
Kéri, hogy ne legyen összeadott korcsoport 
Mert nem kap pontot 
 
Köszöni a részvételt 
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18 órakor újra kezdjük 
 
 


