
1 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Felvéve 2017. március 20-án 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 köszönti Szentirmay Erzsébet világbajnokot, Mikola Elena 
világbajnokot, és Döbrei Évát, aki a Szövetség könyvelését és mérlegét készíti, továbbá a 
szenior tenisz ügyében elkötelezett Baranyay Szilviát. 
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 Pohly Ferencet javasolja, akiket a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
 
Németh Gyula úr üdvözli a közgyűlés résztvevőit. 
Németh Gyula 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 2016. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2016. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2016. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2017. év tervei 
6. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Németh Gyula úr megkéri az Elnök urat, hogy tartsa meg beszámolóját az 2016. évről. 
 
 
1. sz. és 5. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
2016. év kiemelkedő eseménye volt a XL. Évfordulóját ünneplő keszthelyi A kategóriás 
Nemzetközi Szenior Teniszverseny. 
Átérezve ezen évforduló fontosságát a Magyar Tenisz Szövetség hosszú évek után először 
3,5 millió forintos támogatást nyújtott a verseny megrendezéséhez. Ez a támogatás 
lehetőséget nyújtott a 12 darab teniszpálya magas színvonalú felújítására, a Helikon pálya 
környezetének feldíszítésére és minden elvárásnak megfelelő Festetics Kastélyban történő 
fogadásra. 
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A fogadásra megérkezett a hétszeres wimbledoni bajnok Helena Sukova és a magyar tenisz 
sport néhány kiemelkedő idősebb képviselője. 
A díszvendégek és a szenior sportért sokat tevő kiemelkedő játékosokat és szervezőket 
emlék kristályvázával jutalmazta a szövetség. 
Helena Sukova jelenléte mindenképpen igen magas rangot adott a rendezvénynek. 
2016-ban négy ITF verseny került megrendezésre Magyarországon (keszthelyi A kategória, 
Római Kupa, 1. kategória, Körmöczy Zsuzsa emlékverseny 2. kategória, Gulyás István 
Magyar Bajnokság, 4. kategória). 
Az MTSZ támogatása hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület nyereséggel zárja a 2016-os évet. 
 
 
2017. évi tervek 
 
Az elnök örömmel számolt be arról, hogy a szenior mozgalom eredményei meggyőzték a 
Magyar Tenisz Szövetséget, hogy a támogatást folytatni kell, így 2017. évre bruttó 5 millió 
forint támogatást kap a szenior szövetség. 
Az elnökség részletesen foglalkozott ezen támogatás felhasználásával és az alábbi döntést 
hozta. 
 
1. Az egyesület által rendezett ITF versenyek megrendezésére, színvonaluk emelésére és a 
magyar résztvevők terheinek csökkentésére. 
 
2. A magyarországi szenior versenyek rendezésével kapcsolati anyagi terhek csökkentésére 
azzal, hogy a szervezői klub részére biztosítja a versenyeken a minőségi labdákat, az alábbi 
módon: 
 
- 3. kategóriájú verseny 3 karton labda 
- 2. kategóriájú verseny 4 karton labda 
- 1. kategóriájú verseny 5 karton labda 
 
3. 
- A Világ- és Európa Bajnokságon, illetve a Klubcsapatok Európa Bajnokságán résztvevő 
játékosok és csapatok nevezési díjainak átvállalását. 
- A 2017. évi Világ és Európa Bajnokságon érmes helyezést elérő játékosok utazási 
költségeinek utólagos megtérítését. 
- A 2017. év legjobb férfi és női játékosának 50-50 ezer forint sporteszköz vásárlására 
jogosító ajándék utalvány átadását. (Az év sportolóinak kiválasztási feltételeit az Elnökség a 
későbbiekben dolgozza ki.) 
- A keszthelyi ITF versenyen és Körmöczy Zsuzsa emlékversenyen egyéni döntőbe jutott 
magyar játékosok nevezési díjainak visszatérítését, amennyiben a versenyszám minimum 8-
as táblán kerül megrendezésre. 
 
A fenti támogatásokat az alábbi feltételek teljesítése esetén folyósítjuk. 
 
- egyesületi tagdíj befizetése 
- három hazai ITF versenyen való részvétel 
- két hazai szenior versenyen való részvétel 
 
Jelen feltételek a támogatás folyósítása évére vonatkoznak. 
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Felmentést kaphat a játékos a versenyeken való részvétel alól akkor, ha a korosztályában 
nem rendeznek elegendő versenyt. 
 
Jó hírként kell értékelnünk, hogy a Magyar Bajnokságot 3. kategóriára minősítették. 
Az ITF-től a versenyek biztonsági előírására vonatkozóan előzetes értesítést kaptunk, 
amelyeket figyelembe véve a szenior versenyek rendezési körülményeit, szerintünk nem 
betarthatók és ezt közöltük az ITF-el. 
Az elnök szomorúan állapítja meg, hogy ilyen csekély érdeklődés mutatkozik a szenior tenisz 
sorsával foglalkozó közgyűlés iránt. 
A múltban elhangzottak olyan észrevételek, hgoy a szenior teniszt meg kell újítani, változás 
kell, és azok akik ilyen véleményeket mondanak, nem jönnek el a közgyűlésre, pedig az 
elnökség nyitott minden javaslatra és új megoldásra. 
 
 
2. sz. napirendi pont 
Döbrei Éva ismertette a Szövetség 2016. évi közhasznúsági jelentését. 
Az elmúlt két év összehasonlításában a pénzeszközöknél látható a legnagyobb növekedés, 
míg 2015-ben 3,6 millió volt, addig 2016. évben 7,6 millió. Ebben benn vannak a valutában 
lévő pénzeszközök is forintosítva. 
A Szövetség eredménye 2015-ben 758 ezer Ft volt, míg 2016-ban 2.136 ezer Ft. 
A bevételeink 2015-ben 9.600 ezer Ft volt, most 11.088 Ft, amiből a tagdíj 350 ezerről 530 
ezerre nőtt. A játékosok/cégek által fizetett támogatásban visszaesés tapasztalható, 2015-
ben 1 millió forint volt, 2016-ban csak 533 ezer Ft. 
A szövetség vállalkozási tevékenységet nem végzett, ez mind közhasznú tevékenység volt. 
Ezáltal a közhasznúsági feltételeknek eleget tettünk (6 pontból 4 pozitív). 
Néhány költség: anyagok 2015-ben 393 ezer Ft, 2016-ban 206 ezer Ft, pályabérlet 2015-ben 
1.404 ezer Ft, 2016-ban 654 ezer Ft, igénybe vett egyéb szolgáltatások (szállítás, pólók, 
nyomda) 1.250 ezer Ft helyett 2.283 ezer Ft. 
A személyi jellegű ráfordítások nem változtak, ugyanannyi volt 2015-ben és 2016-ban is 200 
ezer Ft. 
A közhasznú tevékenységünk ráfordításai 2015-ben 8.400 ezer Ft, 2016-ban 8.900 ezer Ft 
volt. 
 
 
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. 
Román Ferenc felolvasta az Felügyelő Testület jelentését. 
„Felügyelő Testület jelentése a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú 
Egyesület 2017. március 20-i közgyűlése számára 
 
Jelentés tárgya: a szervezet 2016 évi gazdálkodásának vizsgálata 
A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú Egyesület vezetése a Felügyelő 
Testület rendelkezésére bocsátotta az alábbi dokumentumokat: 
Éves beszámoló mérlege – „A” 
Éves beszámoló eredmény kimutatása (összköltség eljárással) 
Közhasznúsági melléklet 2016 
Főkönyvi kivonat a mérleg és eredményszámlákról 2016.12.31. 
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A Felügyelő Testület a dokumentumok áttanulmányozása és a feltett kérdéseire az 
Elnökségtől ill. 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 elérte a 11.188 eFt-t, ami 1.928 forinttal azaz 21 
%-kal haladja meg az előző évi szintet. A személyi jellegű kifizetések szintentartása mellett 
az éves költségek csak 550 eFt-tal  növekedtek, melyek eredményeként a 2016 évi adózott 
eredmény 2.136 eFt, mely az előző időszak 280 %-a. 
A részletadatok elemzése azt mutatja, hogy a tárgyidőszakban jelentős mértékben nőtt az 
ITF versenyeinkből származó nevezési díj bevétel, továbbá hosszú idő után ismét növekedett 
a tagdíjbevétel. 
Mindezek alapján a Felügyelő Testület a Szövetség gazdasági jelentését a Közgyűlésnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
Budapest, 2017. március 20.” 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket a 2016. évi mérleg és az Ellenőrző 
Testület jelentésének elfogadására. 
A 2016. évi mérleget a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
Az Ellenőrző Testület jelentését a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
6. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
 
Román Ferenc 
A közgyűlésen már csak a szuper-szenior kategória képviselteti magát, tisztelet a kivételnek. 
Az amatőr versenyek elterjedése nagyon erős elszívó hatást jelent a szenior versenyekről. 
Egy közös van a kettőben: ott is tenisz őrültek vannak és itt is tenisz őrültek vannak. Akik itt 
játszanak, azok ranglista pontokra törekszenek, ott pedig olyanok játszanak, akik nagyon 
szeretnek teniszezni, de időben korlátozottak. Egy amatőr verseny két, maximum három nap 
alatt lezajlik és úgy szervezik, hogy mindenkinek legalább két, három játéklehetősége van, 
nem ugyanazon szabályok szerint, mint ahogy mi csináljuk. Tehát hogyha el kell menni 
vidékre egy versenyre és esetleg az illető első nap kiesik, akkor mehet haza. Valamilyen 
módon a versenyek szervezésében is kellene megújulást találni. 
 
Pohly Ferenc 
Támogatva Román Ferenc javaslatát, azzal, hogy a Szövetség labdával támogatja a verseny 
rendezőket, talán egy kis könnyebbséget jelent a szervezőknek. Azt javaslom, hogy a 
verseny szervezők az így megmaradt kis összeget próbálják arra használni, hogy vonzóbbá 
tegyék a versenyüket (pl. vizet adni). 
 
Pintér András 
Ez a versenyenkénti 3-5 karton labda mennyiség összességében kb. 60 karton labdát jelent, 
ami igen jelentős összeg. 
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Mikola Elena 
Esetleg a kupák/serlegek helyett nem kellene-e visszatérni éremre. Sok külföldi repülővel jön 
Magyarországra a nagy versenyekre. Keszthelyen az egyik játékos megnyerte a párost, 
vegyes párost, második vagy harmadik lett egyéniben, kapott több díjat és egyszerűen 
fizikailag nem tudta elvinni a súly miatt. 
 
Pintér András 
A harmadik helyezettek pedig azt kérdezik hogy: „Harmadikak lettünk és nem kapunk kupát? 
Micsoda verseny ez?” 
 
Bíbok Tamás 
Nagyon sokat gondolkodtunk ezen, ez azoknak a szempontja, akik már sokat nyertek, ezen a 
véleményen vannak, akik viszont először harmadik helyet elértek, azok nagyon boldogok, 
hogy kapnak egy kupát. 
 
Németh Gyula 
A tavalyi szegedi versenyen egy először versenyző játékos harmadik lett és majd körbe-körbe 
rohant a kupával, annyira boldog volt. 
 
 
 
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 Pohly Ferenc 


