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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Felvéve 2016. március 7-én 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 Bíbok Tamást, 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. 
 
Bíbok Tamás úr üdvözli a közgyűlés résztvevőit. 
Bíbok Tamás 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. 
 
17 óra 30 perckor a közgyűlés megismétlésére kerül sor. 
 
Kérte, hogy a napirendi pontokat szavazza meg a tagság, melyek: 
1. Az Elnök beszámolója a 2015. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2015. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2015. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2016. év tervei 
6. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Pintér András elnök úr köszönti Szentirmay Erzsébet világbajnokot, Mikola Elena 
világbajnokot, és Döbrei Évát, aki a Szövetség könyvelését és mérlegét készíti. 
 
1. sz. és 5. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
2015-ben sikeres évet zártunk, legalábbis a Szövetség által rendezett versenyek, négy ITF 
verseny, amiből kettő 1. kategóriás, egy 2. kategóriás és egy 4. kategóriás. 
Ezek a versenyek tényleg sikeresen zárultak, idén szerencsénk volt, mert semmilyen külső 
körülmény, se jégeső, se vihar, eső nem jött közbe, könnyedén, gyorsan mentek a 
versenyek. A versenyeken 250 és 300 fő között volt induló a három nagy versenyen, ami 
rendkívül jó létszám. A játékosok között kb. 100 fő volt a magyar versenyző, és kb. 150 fő a 
külföldi. 
A magyar nevezési díj Keszthelyen 1 millió forint volt, míg a külföldi nevezési díjak 3 millió 
forint. 
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Jól sikerült a Római Kupa, abban az időszakban nincs más verseny. 280 fő nevezett a Római 
Kupára, erős verseny volt. Ez elmondható mindhárom versenyről, mindháromra erős 
játékosok, világelsők, világbajnokok neveztek. 
A versenyek besorolása attól is függ, hogy milyen erős játékosok jönnek ez-egy versenyre, 
milyen rangsorú játékosok érkeznek. Tavaly előtt 11 világbajnok volt itt, ez valóban ritkaság. 
A kezdetekkor Keszthely még második kategóriás volt, idén viszont már „A” kategóriájú 
verseny lett. Ez a legmagasabb kategória. Egy-két nagy verseny kapta még meg az „A” 
kategóriát Európában (pl. Barcelona, Pörtschach). 
A Római Kupa megrendezése nem volt könnyű, de minden nehézség ellenére jól sikerült. A 
játék lebonyolításához még három pályát kellett bérelni. 
Alapvetően anyagilag elég jól zárultak a versenyek, a magyar bajnokság kivételével fedezték 
a költségeket. A magyar bajnoksággal ez nem fog megtörténni, mert rendkívül alacsonyak a 
nevezési díjak, ugyanakkor meg kell felelni az ITF szabályoknak (labda, pálya, stb.). 
Mivel a Szövetség nem profitorientált, nem is célja, viszont abban érdekelt, hogy a magyar 
játékosoknak lehetőséget adjon, hogy olcsóbban tudjanak játszani. Ha magasabb nevezési 
díjak lennének, sokan nem jönnének el, de a cél az, hogy minél többen teniszezzenek. 
Az idősebbeknek fontos, hogy tartozzanak valahová, ezért is fontos ez a verseny és hogy 
minél többen jöjjenek. 
Majd négy millió forint van a számlán év végén, ez biztonságot ad arra, hogy az idei év 
versenyeit akkor is le tudjuk bonyolítani, ha semmilyen támogatás nem érkezik. 
Megjelent az évkönyv, amihez elég nehezen kapjuk meg az anyagokat, mindenkit arra 
kérünk, hogyha bármi anyaga van az évkönyvhöz, juttassa el hozzánk. Minél több adatot 
kapunk, annál színesebb, érdekesebb az évkönyv. 
Itt kell megköszönni a 80-as korosztálynak, és elsősorban Kende Lászlónak, aki nagyon nagy 
lelkesedéssel szervezi a versenyekre a játékosokat, aminek az az eredménye, hogy míg a 
fiatal korcsoportban hármas körmérkőzés van, ebben a korcsoportban 16-os táblák lesznek. 
Ennek a korosztálynak nem kell nevezési díjat fizetni, éppen azért, mert hatalmas dolog, 
hogy ebben a korban valaki eljön versenyekre, játszik. Javasoltam az ITF-nek is, hogy tegyék 
ingyenessé ennek a korosztálynak a játékot. Az ITF azt válaszolta, hogy ezek az emberek jól 
menő orvosok, ügyvédek voltak, nem okoz gondot a versenyek nevezési díjának kifizetése. A 
magyar nyugdíjasok nem tudják ezt megtenni. 
Reméljük, hogy bírják ezt tovább is! 
 
Az idén a Körmöczy versennyel esetében problémával álltunk szembe, mert a népligeti pályát 
október végén mondták le. Korábban ott rendeztük a Körmöczy versenyt. A szimpla ok, hogy 
nem kaptak gázt. Ezért októberben kellett elkezdeni pályát keresni helyette. Nem sok olyan 
hely van Budapesten, ahol 8 pályát lehet bérelni, ráadásul már októberben mindenki 
leszerződött erre az évre. A Park Tenisz klubnál sikerült végül is, ami már drága volt a 
korábbi évekhez képest, de a verseny viszont remekül sikerült. A pályák minősége rendben 
volt, a szálloda a külföldieknek nagyon közel van, csak át kell sétálni, ez is jó a verseny 
szempontjából. A helyszínen a játékra várakozásra megfelelő hely van, továbbá amikor plusz 
pályákra volt szükségünk, azt rendelkezésünkre bocsátották. Ennek folyamán már az idei évi 
Magyar Bajnokságra és a 2017-es Körmöczy versenyre is leszerződtünk velünk. Itt már 
kedvezményesebb árat is kaptunk, 600 ezer forinttal alacsonyabbat. Ezen a helyen pl. lehet 
parkolni, ami fontos szempont, a népligeti pályák tájolása rossz, itt ez is rendben van. 
Továbbá itt 11 pálya van, ha szükségünk van plusz pályára, akkor arra is van lehetőség. A 
Magyar Bajnokságra a pályák minimálisan kerülnek többe, mint a népligeti pálya, 50 ezer 
forinttal. 
Arra kérünk mindenkit, hogy mivel az évkönyvben nem szerepel még, hogy hol lesz a Magyar 
Bajnokság, értesítsék a többi játékost erről a tényről. 
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Ha sikerül legalább három párost összehozni, akkor a Magyar Bajnokságon lesz 85+ 
korosztály. 
Elkezdtük a keszthelyi verseny szervezését is, amely idén 40. évfordulóját ünnepli és „A” 
kategóriájú lett. Ez az egyik legrégebbi verseny Európában. 
Az „A” kategória magával von bizonyos feltételeket. Megfelelő körülményeket kell biztosítani 
a versenyhez, pl. az elődöntőtől kezdve mindenhol bíró van és ő vezeti a meccseket. A 
pályák minősége jobb legyen, mint amilyen jelenleg Keszthelyen, ezen változtatni kell. Az 
állófogadást megpróbáljuk a Festetics kastélyban megrendezni. Ez ugyan állófogadás, de 
mégis elegánsabb, mint a szállóban egy vacsora. Tervezünk egy kiállítást a 40 év fotóiból, 
ezért mindenkit kérek, hogy akinek van valami képe Keszthelyről, 10-20-30 éve, az küldje el 
nekünk. Ezzel is megadva ennek a kerek évfordulónak a módját. 
Lévén, hogy ez egy egyedi esemény, beszéltem az MTSZ-el, hogy járuljanak hozzá a verseny 
megrendezéséhez, mert azzal, hogy több bíró kell, meg kell hívni játékosokat, nőni fog a 
verseny kiadása. 
A bevételek nem fognak jelentősen emelkedni, mivel csak a nevezési díjakból van a 
Szövetségnek bevétele, ellenben a kiadások jelentősen nőnek. 
A különbözet, 3-4 millió forint, ezt kértem meg a Szövetségtől, amire azt a választ kaptam, 
hogy igen. Tavaly nem kaptunk támogatást, reméljük idén át tudnak vállalni költségeket. 
 
Szomorúan kell megítélnem, hogy egyre kevesebb 1%-ot kapunk, ennek az aktív dolgozó 
tagság az oka. Ebben az évben 68.000,- Ft amit kapott a Szövetség. A Szövetség tagjainak 
2/3-a dolgozó, tehát van 1%-a, amiről dönthet. Ha az arányokat nézzük, akkor ez azt jelenti, 
hogy mindenki, aki dolgozik, minimálbéren van. Az idei évi felajánlás mindenképpen negatív 
rekord. A másik kritikus pont a tagdíj, ilyen kevesen még sosem fizettek. 160 ember fizetett 
a kb. 800 tagból. Azért is nagyon kevés, mert a tagdíj összege 2.000,- Ft egy évre, ami 
igazán nagyon alacsony összeg. Bevezettük azt, hogy ha valaki eljön egy versenyre és nem 
fizetett tagdíjat, akkor nem játszhat vagy a helyszínen kell befizetnie az éves tagdíjat. Ez a 
2.000,- Ft-os tétel nem nagy összeg azért, hogy kedvező nevezési díjjal tudjon valaki játszani 
ITF versenyeken. Aki nem akar tag lenni, az fizesse, a 90-100 EUR nevezési díjat. 
A Magyar Bajnokságon úgy vannak a korcsoportok, hogy ha legalább hárman vannak a 
korcsoportban, akkor ITF kategóriássá tesszük, hogy ITF pontokat kaphassanak a játékosok. 
A végére egy jó hír is van. Írtam egy levelet az ITF-nek, hogy mi az, amit mi 
versenyrendezők javaslunk. Ebben sok pontot elfogadtak, de ami a leglényegesebb, hogy azt 
az indoklást is, hogy ha egy játékos az első fordulóban kikap - ami nem kevés játékost jelent 
-, ő is kapjon ITF pontot, hiszen nem kevés pénzt, időt szánt arra, hogy részt vegyen a 
versenyen, akár Olaszországból eljött a versenyre, és pechjére első körben pl. a Pokornyval 
játszott. Fontos, hogy ezek az emberek ne veszítsék el a játékkedvüket és újra eljöjjenek. 
Ezért kijön majd egy új pontrendszer, amiben az első fordulós játékosok is kapnak majd 
pontot. Hiszen wimbledonban is kapnak pénzt az első körben kieső játékosok. A szenior 
teniszezőknek fontos, hogy ők bekerülnek a rangsorba, akár 6-700. vesztes helyen is, de ott 
vannak. 
Ha nem jönnek a játékosok, akkor a versenyek megszűnnek. 
 
 
2. sz. napirendi pont 
Döbrei Éva ismertette a Szövetség 2015. évi közhasznúsági jelentését. 
2014-ben 8.852 ezer forint volt a bevételünk. 2015-ben pedig 9.160 ezer forint. 
A tagdíj 412 ezer helyett, 350 ezer forint volt, viszont a támogatások 828 ezer forint helyett 
1.007 ezer forintot értek el. Voltak olyanok is – az évkönyvben látható –, akik valószínűleg 
elfelejtették, hogy már befizették a tagdíjat és újra befizették a második félévben. Az összes 
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bevétel mind közhasznú tevékenység, a Szövetség vállalkozási tevékenységet nem folytatott, 
társasági adóbevallást nem kell beadnunk. Az összes ráfordításból az anyag jellegű ráfordítás 
3.305 ezer forint helyett 2.696 ezer forint volt. A személyi jellegű ráfordítások emelkedtek 
meg, a bedolgozónak kellett ezeket az összegeket kifizetni. A rendkívüli ráfordításoknál 4.400 
ezer forint helyett a Magyar Tenisz Szövetségnek 4.800 ezer forintot fizettünk ki, tehát az 
összes ráfordítás 8.100 ezer forint helyett 8.400 ezer forint lett. Gyakorlatilag majdnem 
azonos szinten volt, 300 ezer forint az eltérés. Így az adózott eredmény 728 ezer forint 
helyett 758 ezer forint lett, ez a nyereség. 
A bevételből a kapott támogatás 1.700 ezer forint volt, a tagdíjak 350 ezer forint, a nevezési 
díjak 1.832 ezer forint, az egyéb cél szerinti bevételek 528 ezer forint, és a külföldiek 
nevezési díja 5.400 ezer forint volt. 
A mérleg úgy néz ki: a pénzeszközeink 3.689 ezer forint volt 2015-ben, a tőkeváltozás, mivel 
előre fizettünk az MTSZ-nek a Körmöczy versenyért, tavaly novemberben, ezért ezt el kellett 
határolni 4.200 ezer forint helyett 2.000 millió forint. Ez 2016-ban visszavezetésre kerül, 
tehát vissza fog állni.  
 
Pintér András 
Többször előkerült már, hogy minek hoz ide külföldi játékosokat, hiszen így nehezebb nyerni. 
Jól látható a jelentésből, hogy a négy versenyen 1,8 milliót fizettek a magyarok, és több mint 
5 milliót a külföldiek. Ha nem jönnek a külföldiek, akkor nincs verseny, nem tudjuk 
megrendezni. 
 
Döbrei Éva 
Pénzeszközök: a pénztárban van 432 ezer forint, az euro valutapénztárban van 2.800 ezer 
forint, az USD-ben pedig – az IPIN kódok miatt – 84 ezer forint. 
Az MNB számlán van 397 ezer forint. Ebből is látszik, hogy az euro pénztár gyakorlatilag a 
hétszerese a forint állománynak. 
Egyéb költségek között a szállítás költsége 550 ezer forint, a bérleti díjak (pályabérlet, iroda 
bérlet) 1.400 ezer forint, postaköltség 175 ezer forint, az egyéb igénybevett szolgáltatás, 
ebben benne van az évkönyv pl. 566 ezer forint. 
Ami még jelentős költség, 170 ezer forint volt a bankköltség. 
Reprezentáció nagyon kevés, 16 ezer forint volt. 
 
Román Ferenc 
Vezető tisztségviselők díjazása 0 forint. 
 
Pintér András 
A bíróknak, akik nem számlát adnak és az adminisztrációért fizetünk, ezek a személyi 
költségek. 
 
Döbrei Éva 
Meg tudjuk tartani a közhasznúsági besorolást, a hatból négy szempontnak megfelelünk. 
Nem kaphatunk támogatást cégektől, ha nem vagyunk közhasznúak. 
A versenyrendezőknek le kell jelenteni, hogy hányan vettek részt a szervezésben. 
 
 
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. 
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Román Ferenc 
„A felügyelő testület jelentése a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért közhasznú 
egyesület 2016. március 7-i közgyűlése számára 
Jelentés tárgya: A Szövetség 2015. évi gazdálkodásának vizsgálata 
A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért közhasznú egyesület vezetése a Felügyelő 
Testület rendelkezésére bocsátotta a szükséges dokumentumokat. 
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet beszámolója és közhasznúsági melléklete, 
valamint a 2015. december 31-i főkönyvi kivonat, mérleg és eredmény számlákról A 
felügyelő testület a dokumentumok áttanulmányozása és a feltett kérdéseire az elnökségtől 
illetve a könyvelésért felelős szakértőtől kapott válaszok alapján a következő 
megállapításokat tette. 
1. A dokumentumok megfelelnek a magyar számviteli előírásoknak és korrekten tükrözik a 
Szövetség gazdálkodását. 
2. A tárgyidőszakban a szervezet bevétele 308 ezer forinttal, költségei 278 ezer forinttal 
növekedtek, melynek eredményeként az adózott nyereség 758 ezer forint, mely 30 ezer 
forinttal haladja meg az előző időszakot. 
Mindezek alapján a Felügyelő Testület a Szövetség gazdasági jelentését a közgyűlésnek 
elfogadásra ajánlja. 
A pozitív mérleg elismerése mellett a Testület felhívja az elnökség figyelmét a tagdíj fizetési 
fegyelem megerősítésére, mivel a tárgyidőszakban a szervezet tagdíj bevétele tovább 
csökkent. 
Budapest, 2016. március 7.” 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Bíbok Tamás levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2015. évi mérleg és az Ellenőrző 
Testület jelentésének elfogadására. 
A 2015. évi mérleget a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
Az Ellenőrző Testület jelentését a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
6. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
 
Kovács Viktor 
Hol lesz a Gulyás István Bajnokság megrendezve? 
 
Pintér András 
Park Tenisz Klub – BLKE – a feneketlen tónál. 
 
Döbrei Éva 
Azok a versenyrendezők, akik ebben az évben versenyt rendeznek, egyedi alkalommal 
járuljanak hozzá a keszthelyi verseny megrendezéséhez, 30-40 ezer forinttal. 
 
Pintér András 
Néhány évvel ezelőtt a versenyrendezési díj 20-30.000,- Ft volt, de a szervezők kérték, hogy 
csökkentsük ezt az összeget, mert nem tudják kifizetni, így lett egy-egy verseny rendezési 
díja 3.000,- Ft. Nem tudják kifizetni a versenyrendezők. Komoly versenyek maradnak el 
pénzhiány miatt. 
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Fuchs Anna 
Ki számít tagnak? 780 fős ember van az évkönyv szerint. 
 
Pintér András 
Aki bejelentkezett a Szövetségbe tagnak, megkapja az évkönyvet, de ennek ellenére nem 
fizetnek tagdíjat. 
 
Bíbok Tamás 
Taglétszámra szükség van. 
 
Román Ferenc 
Az évkönyvben legyen az első helyen egy figyelemfelhívás arra vonatkozólag, hogy nagyon 
sokan nem fizetnek tagdíjat. Ez legyen az évkönyv elején, hogy mekkora része nem fizetett a 
tagságnak. Mivel nem küldünk csekket, szükség lenne figyelemfelhívásra. 
 
Pintér András 
A csekkes befizetés rendkívüli költségekkel jár. Várjuk az ilyen típusú javaslatokat, de 
korábban, amikor az évkönyv készül. 
 
Fuchs Anna 
Azok is kapnak könyvet, akik nem fizetnek? 
 
Pintér András 
Igen, minden tag kap könyet. 
 
Mikola Elena 
Kardos Amália pl. nem kapott könyvet. 
 
Pintér András 
Kardos Amáliának nincs címe nálunk, ezért nem tudunk neki évkönyvet küldeni. 
 
Fuchs Anna 
Versenybírónak csak olyan jelentkezhet, aki hivatalos bírói igazolvánnyal rendelkezik? 
 
Pintér András 
Igen, ebben az évben sok játékvezető bíróra lesz szükségünk, és white badge versenybírókat 
is kell alkalmazni. Szigorúak a szabályok az „A” kategóriánál három pályánként kell egy 
sétálóbíró, elődöntő-döntőre játékvezető, főbíró, albíró. 
 
Bíbok Tamás 
Sőt, versenybíró és versenybíró helyettes is kell, szintén nemzetközi minősítésű. 
 
Pintér András 
A Via hotel megszűnt, ahol szabad szállásokat kaptunk, most idén ezt is fizetnünk kell valahol 
máshol. 
 
Budai Zsuzsánna 
Az évkönyvben az szerepel, hogy a két legjobb csak a döntőben, a harmadik-negyedik pedig 
csak a négy között találkozik. 
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Bíbok Tamás 
Fogalmazás hiba. Értjük a taralmát. 
 
Budai Zsuzsánna 
Személyes ügy. A Magyar Bajnokságon jártam olyan méltatlanul, hogy beteg lettem, orvosi 
igazolást hoztam és ennek ellenére az szerepel, hogy ellenem nyertek, ahelyett, hogy játék 
nélkül szerepelne. A karrier lapomra az kerül, hogy kikaptam 6/0, 6/0-ra. 
 
Pintér András 
Ez egy malőr volt, wo-t kellett volna írni nyilvánvalóan. Egy dolgot nem lehet csinálni: 
hogyha lemondod a versenyt, mivel hárman voltatok, akkor nem rendezzük meg a versenyt. 
Ha wo-t írunk, akkor is vesztett meccsnek számít, ugyanúgy nem ad pontot. 
 
Bíbok Tamás 
Én voltam a versenyigazgató, nem mértem fel ennek a jelentőségét. Azóta beszéltünk erről, 
elnézést kértem, igyekszünk korrigálni és a jövőben figyelni erre. Köszönjük az észrevételt, 
igazad van. Az eredményben igazad van, a pontszámban nincs igazad, a pontszám és a 
ranglista ugyanúgy alakult volna, csak a Te karrier lapodon az optikája lett volna szebb. 
 
Budai Zsuzsánna 
A keszthelyi versennyel kapcsolatban: az, hogy a Via megszűnt, a magyar játékosoknak nagy 
baj, mert normális áron, kedvezményesen, ráadásul félpanziósan lehetett normális szállást 
kapni. Utána kellene nézni valami szervezett, kedvezményes lehetőségnek a magyar 
játékosok számára, hogy akár együtt lehessenek. Leginkább olyan helyre lenne szükség, ahol 
megvan a félpanzió lehetősége. 
 
Bíbok Tamás, Pintér András 
Folyamatban van, történik. Az országos bajnokságra ezek meglesznek, fogunk megadni 
lehetőségeket. Szállodák nincsenek, panziók vannak, hasonló árakon, jobb színvonalat 
nyújtanak. Egy helyi ember már szervezi ezt a vonalat. Lesz több lehetőség, mindenki maga 
választhat majd. 
 
Budai Zsuzsánna 
A magyar bajnokságon csak az ad nemzetközi pontot, hogyha ITF korcsoport besorolás 
szerint zajlik a verseny. Ha eleve nem eszerint van meghirdetve a verseny, akkor nem lehet 
ITF pontot szerezni. 
 
Pintér András 
Nem úgy van meghirdetve. Lehet ez is, az is. Megint a 80-as korosztályra kell hivatkoznom, 
meg kell szerveznetek. Ha Te ilyet akarsz játszani, akkor meg kell szervezni. 
 
Budai Zsuzsánna 
Nagyon kevés női játékos van. 
 
Pintér András 
Ha Ti nem tudjátok megszervezni, hogy legyen három 70+-os női páros, vagy legyen három 
70+-os vegyes, akkor nem lesz. Mi nem tudjuk megszervezni, csak Ti tudjátok ezt 
megoldani. Van példa rá, akik megszervezik, hogy legyen 8 vagy 16 játékos. 
 
Budai Zsuzsánna 
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A másik örökzöld, hogy olyan kevés a nő, hogy legyen lehetőség párost és vegyes párost 
játszani. 
 
Bíbok Tamás 
A hétvégén volt egy nőnapi vegyes páros verseny, 32 vegyes páros összejött, ez azt jelenti, 
hogy valahonnan sikerült beszervezni 32 női játékost a fiúk. 
 
Döbrei Éva 
Budai Zsuzsánna arra gondolta, hogy ne csak egy párosban, hanem párosban és vegyes 
párosban is lehessen indulni. 
 
Pintér András 
Attól függ, hogy melyik versenyről van szó. 
 
Bíbok Tamás 
A magyar bajnokságon erre nincs lehetőség, négy napos a verseny, nem fér bele sem 
időben, sem a pályák számát tekintve. Keszthelyen lehet. 
 
Pintér András 
Négy napos versenyen nem tudsz indulni három számban. 
 
Bíbok Tamás 
Az a baj, hogy általában ugyanaz a három-négy ember indul, és versenyben van egyszerre 
mind a három számban, tehát egymás után játszik, az egyik vár az egyik pályán, mert még 
nem fejezte be az előzőt, a másik a másikon, és így tovább. Szervezésileg nem fér bele. 
 
Kamerda Károly 
Örömmel üdvözöljük Kátay Lacit a magyar bajnokságon. Eddig miért nem ő volt? Nem 
számít, hogy neki nincs nemzetközi igazolványa? 
 
Bíbok Tamás 
Tavaly is ő volt, az idén azt mondta, hogy nem vállalja, de Pintér András beszélt vele, ezt az 
évet is megcsinálja. 
 
Pintér András 
A magyar bajnokságon lehet Kátay László a versenybíró. 
 
Bíbok Tamás 
Bonyolultabb így, mert így mi adjuk le az eredményeket, de megoldható. 
 
Román Feri 
Az interneten fent van egy hirdetés, ahol árulják a helikon szállót 1.460 milliárdért. 
 
Pintér András 
Ha eladják a Helikont, akkor az idén nem lesz keszthelyi verseny. 
 
Kovács Viktor 
Mindenkit szeretettel várunk a Szatmár Kupa versenyre. 
Rendszeres résztvevője a Martina Higgins édesapja. 
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Kamerda Károly 
Májusban, júliusban nincs szenior verseny. 
 
Bíbok Tamás 
Májusban a csapatbajnokság zajlik, azért nehéz versenyt rendezni. 16 verseny van, két 
versenyt idén nem rendeznek meg. A magyar bajnokságot előrehoztuk a versenyzők 
kérésére, meglátjuk, hogy beválik-e. Az a cél, hogy minél többen induljanak. Sátorban csak 
az ITF versenyeket tudjuk megrendezni, kisebb versenyrendezőknek az nagyon drága. 
 
Mikola Elena 
Törökországi világbajnokságra valószínűleg idén is sokan mennek. 
Jó lenne ha valaki megszervezné, hogy egységes legyen a magyar versenyzők kinézete, 
kapjanak melegítőt. 
 
Pintér András 
Kérek névlistát, hogy kik mennek, a Szövetségtől kérünk melegítőket. 
 
 
Az észrevételek és hozzászólások után Pintér András elnök úr és Bíbok Tamás levezető elnök 
úr megköszönte a részvételt mindenkinek. 
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