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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Felvéve 2018. március 26-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 Erzsébetet, aki idén lesz 90 éves, és Döbrei Évát, 
aki a Szövetség könyvelését és mérlegét készíti. 
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 Bíbok Tamást 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 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 2017. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2017. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2017. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2018. év tervei 
6. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Németh Gyula úr megkéri az Elnök urat, hogy tartsa meg beszámolóját az 2017. évről. 
 
 
1. sz. és 5. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
Pintér András sikeres évről számolt be, mivel 2017-ben 15 szenior verseny megrendezésére 
került sor Magyarországon, amelyből négy verseny ITF minősítésű. 
A Magyar Tenisz Szövetségtől kapott anyagi támogatás lehetővé tette, hogy szövetségünk jó 
minőségű labdákat biztosítson a versenyrendezőknek és tovább folytassa a magyar 
versenyzők nevezési díj támogatását az ITF versenyeken. Igen fontosnak tartjuk az idősebb 
sportolók támogatását, így biztosította a 80+-os játékosok ingyenes versenyzését és egyúttal 
átvállalta a fejenként 25 dolláros IPIN díjak költségét is. 
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Versenyeink közül külön ki kell emelnünk az ITF „A” kategóriás keszthelyi nemzetközi 
bajnokságot, amelynek megrendezésére a Helikon szálló eladása miatt elég nehéz 
körülmények között került sor. 
A versenyen több mint 300 sportoló vett részt és ez egyben előrevetíti a 2018. évi bajnokság 
megrendezésének problémáit a versenyzők elhelyezésével és a megfelelő minőségű 
teniszpályák biztosításával kapcsolatosan. 
Keszthely város vezetése ígéretet tett a verseny támogatására, amelynek hiányában 
kénytelenek lennénk a versenyt más helyszínre vinni. Itt kell megjegyeznem, hogy ez ügyben 
előzetes vizsgálatokat végeztünk, és meg kellett állapítanunk, hogy Budapesten kívül erre 
szinte nincs lehetőség. 
A 2017. évi rangsor elkészítésénél már valóra váltottuk előzetes ígéretünket és ranglista 
pontot kaptak az első mérkőzésüket elvesztő játékosok is, remélve, hogy ez erősíti a vesztes 
játékosok játékkedvét. 
Az Szövetség eleget tett előzetes ígéreteinek és 50-50 ezer forint sportszer jutalomban 
részesítette az év játékosait: Szentirmay Erzsébetet és Szekrényes Zsoltot, akik a 2017. 
november 30-i ITF ranglistán a magyar játékosok közül a legjobb helyen szerepeltek. 
Az Európa és világbajnokságon résztvevő magyar játékosok nevezési díjait szövetségünk 
megtérítette. 
Ezen a helyen is szeretném megköszönni azoknak, akik pénzügyi támogatásukkal 
hozzájárultak a szövetség működéséhez. Sajnálatos az a tény, hogy a szövetség 806 tagjából 
csak 225-en fizették be az igazán elhanyagolható nagyságú 2000 forintos éves tagsági díjat. 
Egyúttal köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik részt vettek társadalmi munkában 
az elnökség munkájában és a versenyek megszervezésében. 
 
2018. évi tervek 
 
Szeretnénk 2018-ban is sikeres versenyévet rendezni, és új színhelyeket bevonni a 
versenyrendezésbe. Előzetes megbeszéléseket folytattam a Magyar Tenisz Szövetség 
vezetésével és ígéretet kaptam, hogy a 2017. évhez hasonló pénzügyi támogatást kap 
szövetségünk, amely lehetővé teszi, hogy folytassuk a versenyek labdákkal történő 
támogatását, a nevezési díjak mérséklését és a külföldi versenyeken résztvevők nevezési 
díjának visszatérítését. 
Igen komoly feladat vár ránk a keszthelyi verseny megrendezésével kapcsolatban, mivel a 
Helikon Szálloda bezárt. Megállapodást kötöttünk a keszthelyi kisebb szállodákkal és kérjük a 
részvételüket tervezőket szállásigényük mielőbbi leadására. 
Újdonság az életünkben, hogy egy szeniorokból álló OB2-es női csapatot vettünk a nevünkre, 
és ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy a csapat ne kerüljön megszüntetésre. 
Új kódrendszert vezetünk be a rangsor készítés megkönnyítésére és kérünk mindenkit, hogy 
a jövőben a nevezéseknél ezeket a kódokat tüntessék fel. 
Elkészült a 2018. évi szenior tenisz évkönyv, amelyet kiküldtünk érvényes címmel rendelkező 
kb. 700 tagunknak. 
Az ITF pályázatot hirdetett meg a 2019. évi egyéni és csapat világbajnokság 
megrendezésére. A Magyar Tenisz Szövetség elnökével folytatott előzetes megbeszélés 
alapján javaslatot teszünk a Magyar Tenisz Szövetségnek, az 50-55-60 korcsoportos 
világbajnokság magyarországi megrendezésére. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a beszámolót és megkérdezi, hogy van-e a 
beszámolóval kapcsolatos észrevétel vagy kérdés. 
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Hozzászólások: 
Többen kérdezték a ranglista készítés részleteit, amelyre Bíbok Tamás adott részletes 
magyarázatot. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a könyvelést végző Döbrei Évát, hogy számoljon be a 
2017. év gazdálkodásáról. 
 
2. sz. napirendi pont 
Döbrei Éva ismertette a Szövetség 2017. évi közhasznúsági jelentését. 
A tárgyidőszakban a szervezet bevétele 477 eFt-tal, költségei 2.331 eFt-tal csökkentek, 
melyek eredményeként az adózott eredmény 3.990 eFt, mely 1.854 eFt-tal haladta meg az 
előző időszakét. 
A szövetség vállalkozási tevékenységet nem végzett, tevékenysége közhasznú volt, így 
eleget tettünk a közhasznúsági feltételeknek. 
Néhány költség: igénybe vett szolgáltatások: 4.093 eFt, amely főként pályabérleti és 
versenyrendezési költségeket tartalmaz. A szövetségnek állományban lévő alkalmazottja 
nincs, megbízási szerződésre 360 eFt-ot fizetett ki. A Magyar Tenisz Szövetségnek 1.020 eFt, 
térítés nélküli támogatást adott a szövetség. 
 
 
3. sz. napirendi pont 
Az Ellenőrző Testület nevében Molnár Antal olvasta fel a Testület jelentését.  
„Felügyelő Testület jelentése a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú 
Egyesület 2018. március 26-i közgyűlése számára 
 
Jelentés tárgya: a szervezet 2017. 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 2017 
Főkönyvi kivonat a mérleg és eredményszámlákról 2017.12.31. 
A Felügyelő Testület a dokumentumok áttanulmányozása és a feltett kérdéseire az 
Elnökségtől illetve a könyvelésért felelős szakértőtől kapott válaszok alapján a következő 
megállapításokat tette: 
A dokumentumok megfelelnek a magyar számviteli előírásoknak és korrekten tükrözik a 
Szövetség gazdálkodását. 
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 tagdíjfizetési 
fegyelem megerősítésére, mivel a tárgyidőszakban a Szövetség 806 tagjából csupán 225 tag 
fizetett. 
 
Budapest, 2018. március 26.” 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket az elnök beszámolójának, a 2017. évi 
mérleg és az Ellenőrző Testület jelentésének elfogadására. 
Az elnök beszámolóját a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
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A 2017. évi mérleget a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
Az Ellenőrző Testület jelentését a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
6. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
 
Bíbok Tamás 
A versenyrendezők nagyon pontosan töltsék ki a versenyek adatlapjait, mivel az idei rangsor 
készítésnél rengeteg probléma adódott a nevek, születési időpontok téves leírásából. 
 
Kamerda Károly felvetette az ITF versenyek sorsolásának szerinte rossz gyakorlatát. 
Bíbok Tamás, aki két ITF versenyünk versenyigazgatója volt, elmagyarázta, hogy az ITF 
versenyek kiemelését és sorsolását az ITF által szolgáltatott szoftver végzi. 
 
 
Az észrevételek és hozzászólások után Pintér András elnök úr és Németh Gyula levezető 
elnök úr megköszönte a részvételt mindenkinek és meghívta a résztvevőket egy büfés 
vacsorára. 
 
 
 
 
 

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
 
 
  _______________________   ______________________  
 Bíbok Tamás Pintér György 


