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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Felvéve 2019. február 25-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 köszönti Szentirmay Erzsébetet, Judik Zoltánt, és Kotsis Gabriellát,aki 
idén 90 éves. 
Pintér András elnök úr felkéri levezető elnöknek Németh Gyulát, melyet a jelenlévők 
egyhangúlag elfogadtak. 
 
Németh Gyula úr üdvözli a közgyűlés résztvevőit. 
Felkéri a résztvevőket a jelenléti ív aláírására. 
Németh Gyula úr megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatképtelen, ezért 17 óra 30 perckor 
megismétlődik a közgyűlés, melyet a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
 
17 óra 30 perckor a közgyűlés megismétlésére kerül sor. 
 
Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv vezetőjének személyére, amelyre Baranyay Szilviát 
javasolja, akit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Pintér Györgyöt és Bíbok Tamást javasolja, akiket a jelenlévők 
egyhangúlag elfogadtak. 
 
Kérte, hogy a napirendi pontokat szavazza meg a tagság, melyek: 
1. Az Elnök beszámolója a 2018. év működéséről 
 Előadó: Pintér András elnök 
2. A 2018. évi mérleg ismertetése 
3. Az Ellenőrző Testület jelentése 
4. A 2018. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. 2019. év tervei 
6. Az Egyesület székhely változásának és az Egyesület új, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapszabálya elfogadása 
7. Egyebek 
 
A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
Németh Gyula úr megkéri az Elnök urat, hogy tartsa meg beszámolóját az 2018. évről. 
 
1. sz. és 5. sz. napirendi pont 
Pintér András elnök úr beszámolója 
A 2018-és nem volt olyan egyszerű, mint a korábbi évek, mivel a keszthelyi verseny szokásos 
helyszíne megszűnt, igen nagy kihívás volt így a verseny megrendezése. Az új pályák 
minősége ugyan nem volt rossz, de a gyakorló pályák minősége hagyott maga után kívánni 
valót. Ezzel ellentétben a szociális helyiség, öltözők, WC-k rendesen elkészültek, így a 
körülmények nem voltak rosszak. 
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Mivel a Helikont bezárták, hiányzott a központi hely, ahol a játékosok rendszerint 
összegyűlnek. 
A magánkézben lévő szállodák nem arról híresek, hogy a vendég az első, hanem a pénz volt 
az első, olykor minősíthetetlenül bántak a vendégekkel. 
Mindezek ellenére a verseny elég jól sikerült, a polgármester és a helyi képviselő 
támogatásukról biztosították versenyünket a továbbiakban is. 
Arról, hogy a verseny helyszíne továbbra is Keszthely maradjon-e, készítettünk egy 
közvéleménykutatást, 100 embernek küldtük ki a kérdőívet, amelyben az egyik kérdés az 
volt, hogy maradjon-e a verseny Keszthelyen vagy vigyük el máshová, és ha máshová, akkor 
javaslatokat kértünk. A válaszadók jelentős többsége azt válaszolta, hogy maradjon a 
verseny Keszthelyen, hiszen ez egy 43 éves hagyomány. Idén meg kell próbálnunk a tavalyi 
hibákat kiküszöbölni. Nem sikerült túlzottan jól a fogadás étkezési része a Festetics 
Kastélyban. Idén másra bízzuk az étkezés biztosítását, vagy megpróbáljuk Hévízre átvinni. 
A szállodafoglalás is nehézkesnek bizonyult, mivel lefoglaltuk előre a szállodákat, a játékosok 
rajtunk keresztül tudtak szállást foglalni. Hiába írattuk alá a nyilatkozatot, hogy aki lefoglalta 
a szállást, az ki is fizeti, többen korábban távoztak, maguk után hagyva a további napok 
szállodai díját. Idén ez biztosan nem így lesz, minden játékos magának foglal szállást, és 
vállalja a felelősséget, hogy marad, nem marad. 
2018-ben 16 szenior verseny megrendezésére került sor Magyarországon (vidéki és 
budapesti), amelyből négy verseny ITF minősítésű. 
Elég komoly látogatottsággal zajlottak a versenyek, különös tekintettel a Vidék Bajnokságra, 
ami rendkívül jó volt. Nagy részvétellel zajlott és a résztvevők igen pozitívan nyilatkoztak a 
vendéglátásról és a szervezésről. 
A Magyar Tenisz Szövetségtől kapott anyagi támogatás lehetővé tette, hogy ebből kifizessük 
a Körmöczy verseny, a Magyar Bajnokság, nagyrészt a keszthelyi verseny pályáit. 
Ez a pénzügyi eredményeinken is meglátszik, mert 2018-ban a Szövetség nyereséges. 
Ez azt is jelenti, hogy garantálva van az idei versenyek működésének minden feltétele. 
Büszkén mondhatjuk, hogy van egy női szenior csapatunk is, akik nem akárhol játszanak, 
hanem az OB II-ben és ott második helyezést értek el. 
A négy ITF versenyünk igencsak jól sikerült, részvételük igen magas volt, kedvelt versenyei a 
tenisztársadalomnak. 
A kb. 800 tagból összesen 216 tag fizette be a nagyon alacsony, 2000,- Ft összegű a 
tagdíjat, ami azért meglepő, mert annyira minimális az összeg, hogy még aki nem játszik, 
annak sem megterhelő. Ha bárkivel találkoztok, hirdessétek, hogy ez egy közösséghez való 
tartozást jelent, mindenkinek propagálnia kellene. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a beszámolót és megkérdezi, hogy van-e a 
beszámolóval kapcsolatos észrevétel vagy kérdés. 
 
 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a könyvelést végző Döbrei Évát, hogy számoljon be a 
2018. év gazdálkodásáról. 
 
2. sz. napirendi pont 
Döbrei Éva ismertette a Szövetség 2018. évi közhasznúsági jelentését. 
A tavalyi év is eredményesen zárult: 518 eFt.  
A bevételek gyakorlatilag megegyeznek az előző évivel, a költségeknél voltak különbségek: 
az anyagi jellegű ráfordításoknál volt jelentős növekedés: 4.800 eFt-ról 7.500 eFt-ra, ebben 
benne vannak a bírói díjak, benne vannak a sportszolgáltatási díjak, az évkönyv díja, 
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szállítási költség, szálloda költség és egyéb szolgáltatások. Gyakorlatilag ebbe még a 
pályadíjak is beletartoznak. A többi költség nem változott, a tavalyi szinten maradt. 
A mérleg a következőképpen alakul: pénzeszközök: 11.818 eFt. Ebből pénztári: 9 millió Ft 
valuta, 1 millió Ft pedig forint. Bankbetét: 1,500 eFt. A Szövetség helyzete pénzügyileg 
stabil. Bár a bevételek csökkentek, de az egyéb arányok miatt a közhasznúsági feltételeknek 
továbbra is megfelel a Szövetség, mivel a 6 feltételből 4-et teljesített. Ebből következően a 
az adó 1%-os igénybevételére továbbra is jogosultak vagyunk. 
A szövetség vállalkozási tevékenységet nem végzett, tevékenysége közhasznú volt. 
 
Zoltán György: 
A Magyar Tenisz Szövetség nem kapta meg a kormánytól a pénzügyi támogatást. Nekünk ezt 
a támogatást a kormánytól kell igényelni? 
 
Pintér András: 
Az MTSZ tavaly sem kapta meg a támogatást időben. Elvileg megegyeztünk az MTSZ 
főtitkárával, hogy a támogatást 2019-ben is megkapjuk. 
Tavaly is így volt, hogy beadtuk a számlákat és később kifizették. Bízunk benne, hogy ha 
később is, de megkapják a támogatást. Azonban ha mégsem, akkor Szövetségünk anyagi 
helyzete miatt nincs veszélyben egyik versenyünk sem. 
 
Mi kaptunk 5 millió forintot nettóban, de mi kifizettünk a tagjainknak és a kluboknak 5,5 
millió forintot. Kifizettük a világbajnokság nevezési díjait 9-10 embernek, a világbajnokságon 
induló csapatok nevezési díját, 21 embernek az IPIN díját, a 80+-osoknak. A magyar 
játékosok a magyar ITF versenyeken támogatott nevezési díjjal indulnak, azaz nem 90 vagy 
100 EUR-t kell fizetniük, hanem 14 ezer, vagy 7 ezer, vagy 3,5 ezer forintot. Ez egy nagyon 
komoly támogatás. Egészen pontosan 4 millió forintra jön ki. Továbbá mi adtunk jó 
minőségű labdát a magyarországi szenior versenyekre. Tehát összességében 5,5 millió forint 
támogatást adtunk a tagjainknak. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a beszámolót és megkérdezi, hogy van-e a 
beszámolóval kapcsolatos észrevétel vagy kérdés. 
 
 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a Román Ferencet az Ellenőrző Testület jelentésének 
ismertetésére. 
 
3. sz. napirendi pont 
Az Ellenőrző Testület nevében Román Ferenc olvasta fel a Testület jelentését. 
„Felügyelő Testület jelentése a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú 
Egyesület 2019. február 25-i közgyűlése számára 
Jelentés tárgya: a szervezet 2018. évi gazdálkodásának vizsgálata 
A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért Közhasznú Egyesület vezetése a Felügyelő 
Testület rendelkezésére bocsátotta a 2018. december 31-i főkönyvi kivonatot a mérleg és 
eredmény számlákról. 
A felügyelő testület nem vizsgálta a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó egyéni 
szerződéseket és megállapodásokat. 
A Felügyelő Testület a dokumentumok áttanulmányozása és a feltett kérdéseire az 
Elnökségtől illetve a könyvelésért felelős szakértőtől kapott válaszok alapján a következő 
megállapításokat tette: 
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A dokumentumok megfelelnek a magyar számviteli előírásoknak és korrekten tükrözik az 
Egyesület gazdálkodását. Tárgyidőszakban a szervezet bevétele: 9,7 millió forint, ami 9%-kal 
kevesebb az előző évhez képest, az éves adózott eredmény összesen 518 eFt. 
A szervezet vagyona: 12,3 millió Ft, amelyből 1,5 millió a bankszámla egyenlege, a többi 
forintban és euróban elkülönített pénztári tételként van nyilvántartva. 
Egyéb befektetései, értékpapírjai a Szövetségnek nincsenek. 
A pozitív mérleg elismerése mellett a Testület felhívja az Elnökség figyelmét az alábbira: 
A tagdíjfizetési fegyelem megerősítésére tett lépések ellenére a tagdíjfizetők száma csak 
minimálisan változott, valószínűsíthető, hogy a 200 fő körüli aktív létszám reális. Javasoljuk a 
tagjegyzék esetleges frissítését. 
A szervezet vagyoni helyzetét évek óta lényegesen, javítja, minimális bérköltséggel működik, 
az elnök és az elnökség társadalmi munkában látja el tevékenységét, egy sor infrastrukturális 
költség átvállalásával is tehermentesíti az egyesületet.” 
Mindezek alapján a Felügyelő Testület a Szövetség gazdasági jelentését a Közgyűlésnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket az elnök beszámolójának, a 2018. évi 
mérleg és az Ellenőrző Testület jelentésének elfogadására. 
Az elnök beszámolóját a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
A 2018. évi mérleget a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
Az Ellenőrző Testület jelentését a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
Németh Gyula úr megkéri az Elnök urat, hogy ismertesse a 2019. évi terveket. 
 
5. sz. napirendi pont 
A 2019-es év rögtön büszkeséggel kezdődik, több éves próbálkozás után az ITF 
felminősítette a Körmöczy versenyt, az is ITF 1-es kategóriás lett. Mostantól így van egy „A” 
kategóriás, két „1”-es kategóriás és egy „3”-as kategóriás versenyünk. A magyar játékosok 
annyi pontot szerezhetnek Magyarországon, igen kellemes pénzügyi körülmények között, 
amit máshol nem tudnak megtenni. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs is lehetőség tovább 
emelni a versenyek kategóriáját, mert két „A”-s verseny nem lehet. Tovább fejlesztés 
kizárólag a Magyar Bajnokság esetében lehet, de annak az a feltétele, hogy a játékosok 
rangsora jobb legyen, tehát jobban kell játszani a magyar játékosoknak! 
Az is eredmény, hogy 2019-ben is 16 szenior versenyünk van, beleértve az ITF versenyeket 
is, ami igen sok játéklehetőséget biztosít a játékosoknak. 
Kaptunk egy impulzív levelet Bakonyi Leventétől, aki kifogásolja azt, hogy nem kapott 
támogatást a Szövetségtől. Van egy olyan feltétele annak, hogy visszatérítsük a játékosoknak 
a magyar ITF versenyeken befizetett nevezési díjait - hogyha bekerülnek döntőbe -, hogy két 
magyar, nem ITF versenyen is részt kell venni. Bakonyi Leventének nem tudtuk ezt a 
támogatást kifizetni (ellentétben olyan játékosokkal, akik teljesítették a feltételt), mert nem 
felelt meg a feltételeknek. Levente azt mondta, hogy azért nem játszik magyar versenyeken, 
mert azok olyanok is, továbbá hogy ez számára nagyon sok pénzbe kerülne hogy egy 
magyar versenyen részt vegyen. Azt kell mondanom, hogy ez nem igaz, mert feljönni Pestre 
– mivel számára ingyen van az utazás – nem kerül pénzbe, egyedül a nevezési díj, nem túl 
magas költségét kell kifizetni. El kell mondanom, hogy Szekrényes Zsolt éppen azért, hogy 
megfeleljen a feltételeknek, több budapesti versenyre is felutazott. 16 verseny ad annyi 
lehetőséget a játékosoknak, hogy ezeket a feltételeket is tudják teljesíteni. 
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A tavalyi támogatások nagyúriak voltak, hiszen mindenkinek, aki kiutazott a 
világbajnokságra, kifizettük a nevezési díját. Ebbe beletartoztak azok is, akik az első 
fordulóban rögtön kiestek. Ezért, hogy legyen motivációja a játékosoknak, az idei döntés 
alapján, legalább két mérkőzést kell nyerniük a táblán. Tehát mindenkinek, aki kiutazik a 
világbajnokságra, két fordulót kell mennie ahhoz, hogy megtérítse a Szövetség a nevezési 
díját. 
Döntés született a csapatbajnokságokkal kapcsolatban, mivel egy csapat Magyarországot 
képviseli és a nevezési díj is igen magas (800-900 dollár), a Szövetség elnöksége fenntartja a 
jogot magának, hogy jóváhagyja a csapatok összeállítását. 
Változatlanul megtartjuk azt a támogatást, hogy az év játékosainak 50-50 ezer forintot 
adunk sportszerek vásárlására. Annyiban változik meg a tavalyi feltétel, hogy az lesz az év 
legjobb játékosa, aki 2019. december 31-én az ITF rangsorban a legtöbb pontot szerezte, 
bármelyik kategóriában. Ha előfordulna olyan helyzet, hogy ketten is ugyanannyi pontot 
szereztek, akkor az kapja meg, akinek jobb rangsora van. 
Változatlanul vállaljuk azt, hogy a magyar ITF versenyeken döntőbe jutott játékosoknak 
visszatérítjük a nevezési díját, de ennek az a feltétele, hogy legalább két magyar, nem ITF 
versenyen részt kell venni. Ez azért is fontos, mert egy ilyen induló magyar versenyek a 
színvonalát is emeli. 
Továbbá szeretnénk folytatni azt a dolgot, hogy labdát biztosítsunk a magyarországi szenior 
versenyeknek, attól függően, hogy milyen a verseny minősítése. Ezért azért is fontos, hogy 
jó minőségű labdával játsszák ezeket a versenyeket is. 
Tavaly elhunyt Halmos Imre, aki egy nimbusz volt a szenior teniszben, ő volt a szenior 
tenisz. A részt vállaltunk a temetésben, a gyászszertartást a Szövetség fizette. Szomorú volt, 
hogy a Magyar Tenisz Szövetségtől senki nem vett részt a temetésen. 
 
Azért került sor erre a korai közgyűlésre, mert a Szövetség székhelye az Istvánmezei út 1-3-
ba volt bejegyezve, ahol a Magyar Tenisz Szövetség székhelye is volt. A Magyar Tenisz 
Szövetség elköltözött a Mikoviny utcába, így nekünk is a Mikoviny utcába kell bejegyeztetni a 
székhely címet. Mi beadtuk ezt a kérelmet tavaly és a Bíróság közölte, hogy ezt a 
közgyűlésnek is jóvá kell hagynia. 
Beszélnünk kell arról is, hogy ahogy az évkönyvben leírtam, 16 év óta vagyok az elnöke 
ennek a Szövetségnek, és mivel idén beértem én is a 80+-ba, úgy gondolom, hogy a legfőbb 
ideje hogy én ezt abbahagyjam és valaki fiatalabb vegye át az elnökséget. Ugyanakkor az 
elnökség több tagja is benne van a korban, így lehet, hogy ő rájuk is sor kerül ebben. 
Ráadásul március 23-án lejár az elnökség és az elnök mandátuma, ezért március 23-a után 
ügyvezető elnökség lesz, amíg nem hívunk össze egy tisztújító közgyűlést. Ezt is elő kell 
készítenünk rendesen. Nem lehet ezt rábízni az igen szűk elnökségre, hanem meg kell hívni 
egy olyan bizottságba embereket, akik előkészítik ezt az egészet. Két módon tudják 
előkészíteni: megfogalmazni azt, hogy ki lesz az a jelölő bizottság, akihez be lehet nyújtani 
majd a jelöléseket elnökségi tagságra. Van-e nekünk valami feltételrendszerünk, hogy ki 
lehet elnökségi tag? Egy valakinek kell javasolni, kettőnek, háromnak, van-e más feltétel. 
Ezt ki kell írni nyilvánosan, egy határidőt kiválasztani, hogy meddig kell benyújtani a 
javaslatokat a jelölőbizottságnak, akik eldöntik és attól számítva mikor lehet összehívni a 
rendkívüli közgyűlést. Ugyanez vonatkozik az elnökre is. Mivel az elnökség is társadalmi 
megbízás, kell írni egy pályázatot, hogy mit várunk el az új elnöknek, mit tudunk nyújtani 
neki, tudunk-e nyújtani neki költségtérítést, milyen feladatok kell ellátnia. 
Mikor beérkeztek a pályázatok és a javaslatok, utána ki kell írnunk egy rendkívüli közgyűlést, 
amire talán megfelelő időpont lenne a keszthelyi verseny után kora ősszel. Természetesen 
minél több tagnak részt kellene ezen venni, hiszen fontos, hogy ki lesz a következő elnök, 
elnökség. Nagyon pontosan ki kell dolgozni, hogy nehogy bárki csalódást okozzon abból 
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kifolyólag, hogy nem határoztuk meg pontosan az elvárásokat. Ennek az évnek ez egy 
nagyon lényeges feladata lesz. Át kell venni az egészet, az új elnök feladata lesz a jövő évi 
versenyek, az évkönyv, stb. 
A keszthelyi verseny idén egy héttel később lesz, mint ami a könyvben szerepel, szeptember 
2-7. között kerül megrendezésre. 
Próbálkoztam a hollandokkal, hogy cseréljük el az időpontot, a hollandok nem voltak 
együttműködők, de az ITF-vel is beszéltem, hogy segítsenek ezt elintézni. 
A szállodahelyzet miatt ez a verseny szempontjából idén praktikusabb lesz. 
Jövőre, ha elkészül a fejlesztési pénzekből bármelyik szálloda, akkor vissza mehet a verseny 
a korábbi időpontra. Az is bizonytalan, hogy a Helikon Szálló teniszpályái megmaradnak-e, de 
talán valamelyik szálloda elkészül és lesz hol elhelyezni a játékosokat. 
Az idei MTSZ támogatásra szóbeli megállapodásom van, de ennek létrejötte még 
bizonytalan. 
Nagyon remélem, hogy az új közgyűlésig természetesen tudom vinni tovább a Szövetséget. 
 
Németh Gyula levezető elnök úr megköszöni a 2019. évi terveket, a mely a korábbi évekhez 
képest sűrűbb lesz és a Szövetség életére mindenképpen hatással lesz mind szervezeti, mint 
anyagi szempontból és megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatos észrevétel vagy 
kérdés. 
 
Gremsperger Juli 
Amennyiben a keszthelyi verseny áttevődik 2019. szeptember 2-7. közötti időszakra, úgy a 
csapatbajnokságon résztvevők részvétele nehézkes lesz. 
Pintér András 
Igyekszem elintézni, hogy a női csapat azon az egy hétvégén ne játsszon. 
Román Ferenc 
Van-e nekünk valami kapcsolatunk a Magyar Tenisz Szövetséggel (az anyagiakon kívül). 
A világ más tájain szenior magasabb értéken jegyzett sport, mint ahogy mi ezt érezzük itt. 
Pintér András 
Így van. Én 8 évig voltam az Európai Tenisz Szövetségben a szenior bizottságban. Amikor azt 
mondtam 8 év után, hogy jöjjön más, akkor javasoltuk Kisgyörgy Gergely, aki egy hónap 
után azt mondta, hogy ő ezt nem akarja csinálni, meg akkor elnökségi tagunk is volt, mert ő 
nem ér rá. Akkor én javasoltam Bíbok Tamást, hogy kerüljön be ebbe a bizottságba, de a 
Magyar Tenisz Szövetség saját magát delegálta, Richter Attilát. Ezek után már nem volt 
helyünk, Richter Attila a Szenior Bizottság elnöke. Az ITF szenior bizottságában nincs magyar 
képviselő. 
Az MTSZ-nek nem volt fontos a szenior szövetség, hiszen mindent bedaráltak az MTSZ alá, 
de minket nem tudtak. 
Ténykérdés, hogy az elmúlt két évben kaptunk anyagi támogatást, ezen túlmenően még az 
úgynevezett jubileumi verseny, amire a wimbledoni bajnokot sikerült meghívni, Helena 
Sukovát díszvendégnek, még oda sem jött el az MTSZ valamelyik vezetője. Magyarul szólva 
őket nem nagyon izgatja a szenior tenisz. Nagyon remélem, hogy egyszer csak felébrednek 
és komolyan veszik. Való igaz, hogy külföldön a szenior tenisznek nagyon nagy a respektje. 
Román Ferenc 
Azért tettem fel ezt a kérdést, mert azt láttam, hogy a Magyar Tenisz Szövetség például az 
amatőr versenyeket és az amatőr teniszt erősen támogatja. Ott ugyan nem ugyanazok a 
korcsoportok jelennek meg, de annak van egy elszívó hatása, akár lebonyolítási, akár anyagi, 
akár elismertségi vonalon. Ezzel előbb-utóbb szembe kell néznünk. 
Pintér András 
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Bíbok Tamás ezt a problémát már felvetette. Imádkozni kell, hogy ne akarják a Szenior 
Szövetséget bevonni az MTSZ alá. Eddig a személyes nimbuszom megvédte a Szövetséget, 
remélem, hogy ez így is marad. Valószínűleg azért nem fogják ezt megtenni, mert ezzel 
nagyon sok munka van, amire viszont nincs szükségük. 
Bogár Szabó Éva 
A világbajnokságon résztvevő játékosokat támogatja a Szövetség. Az hangzott el, hogy az 
egyéni nevezéseket. Kérdésem az lenne, hogy ez a páros számra is vonatkozik-e. 
Pintér András 
Azért döntöttünk úgy, hogy egyesben, mert vannak olyan játékosok, akik beneveztek 
világversenyre, de egyetlen játékot sem sikerült elérni. 
Amennyiben valaki döntős lesz párosban, vegyes párosban, boldogan kifizeti a Szövetség 
utólag a nevezési díjat. 
Lakó László 
Elhangzott néhány jövőre vonatkozó feladat megfogalmazása. Általánosságban. Azt 
javaslom, hogy valahogy konkretizálni kellene az oda vezető utat. Ugye arról beszéltünk, 
hogy elnökséget kell választani, elnököt kell választani, jelölő bizottságot kell létrehozni. De 
valami határidő ennek a közgyűlésnek mégiscsak kellene. 
Pintér András 
Jogos felvetés. Megfogalmazhatjuk, hogy – most ugye február vége van – április 15-ig … 
Először az van, hogy ki kell találni azt a szélesebb körű elnökséget (hogy ne ez az öt ember 
döntsön), fel kell kérni még 10 embert, akik meghatározóak a szenior teniszben, akiket 
mindenki ismer, hogy legyetek kedvesek részt venni ebben a munkában, ezt meg lehet tenni 
március végéig. 
Ezek után ennek a társaságnak kell megcsinálni az elnöki pályázat kiírását, hogy ki lehet 
elnökségi tag (ennek mindenféle jogi dolognak meg kell felelni, nem lehet olyan kft. tagja, 
mit már felszámoltak, két helyen ugyanolyan pozíciót nem tölthet be, stb.), aki ezeknek meg 
tud felelni, azt lehet javasolni. Ezt is meg kell fogalmazni. Mellé tesszük azt a bizonyos 
nyomtatványt, amit ki kell tölteni és be kell adni majd a bíróságra, hogy ennek megfelelnek. 
Ha ezt március végégi megcsináljuk, akkor ennek május 15-ig össze kell állni, és ki kell írni a 
pályázatot. Azt már elmondtuk, hogy a keszthelyi versenyt követően, szeptember végéig 
össze kell hívni a közgyűlést. 
Román Ferenc 
Felhívom a figyelmet, hogy a Szövetség honlapján már fent van az alapszabály (érdemes 
elolvasni), amely egy sor követelményt megfogalmaz az elnökkel, az elnökséggel és az 
összes tisztségviselővel szemben és a közgyűlési jogosultságokat és jogosítványokat is 
tartalmazza. 
Zoltán György 
Még egy javaslatom lenne ezzel kapcsolatban. Aki az elmúlt két évben nem fizetett tagdíjat, 
annak ne legyen joga szavazni, jelölőbizottságként, elnökségre. 
Mivel kizárás nem volt, aki nem fizetett két éve tagdíjat az ne szavazhasson. 
Pintér András 
Ez az egyebek között lehet. 
Németh Gyula 
Román Ferenc megemlítette az alapszabályt, amelyben benne van az egész szervezet 
felépítése, működése, és pontosan le van írva, hogy kinek mihez van joga, mi a kötelessége, 
többek között a közgyűlésre is több előírás vonatkozik. Ahogy Pintér András említette, ezt az 
egyebek között megszavazhatja. 
Döbrei Éva 
Hogyha a 820 emberből 600-at kizárunk, akkor nem lehetünk közhasznúak. 
Gyakorlagilag akokr nem lehet 1%-unk, és egyéb más hátrányokkal jár. 
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Román Ferenc 
Nem kizárásról van szó. 
Németh Gyula 
Döbrei Évának is igaza van, mivel a közhasznúságnak is vannak igen szigorú feltételei. 
Mivel itt elhangzott az a kitétel is, hogy a Szövetség egyre növekvő taglétszámmal 
rendelkezik. De ha valaki egyszer kitöltött egy nyilatkozatot, hogy belép, akkor azt el kell 
fogadni és az alapszabály taglalja, hogy hogyan lehet megszüntetni. De nem feltétele a 
tagságnak az, hogy tagsági díjat fizessen valaki. Ebből az okfejtésből kiindulva pedig nem 
lehet akkor adott esetben kizárni a szavazati jogból sem, mert az nem feltétele hogy 
szavazzon, ha nem fizet tagdíjat. 
Nem hiszem, hogy ez a következőkben problémát okoz, mert a tagságnak csak egy igen szűk 
rétege vesz részt általában a közgyűléseken és az aktívabb rész feltételezem, hogy a 
működést ezek a tagok fogják a legjobban elősegíteni. 
Talán ezt nem kellene szigorító határozatként megejteni. 
Pintér András 
Mivel a közgyűlésnek jóvá kell hagyni a székhelyváltozást, ez nagyon fontos, mert holnap ezt 
be kell adni. 
Lesz egy rendkívüli közgyűlés, hogy hogyan lehet ezt szankcionálni, vannak pártoló tagok, 
rendes tagok, a pártoló tagok nem szavazhatnak. 
Az ügyvédnőtől meg fogom kérdezni, hogy érdeklődje meg a bíróságon, most ebbe ne 
menjünk bele, különös tekintettel arra, hogy 600 ember nem jön el a közgyűlésre. 
Schuber Éva 
Mennyire döntötted el András biztosra, hogy tényleg abbahagyod, mennyire kell ezen 
gondolkodni. 
Pintér András 
Abszolút eldöntöttem, idén 80 éves leszek, még dolgozom, aktív vagyok, de úgy szeretném 
abbahagyni, hogy mindent megtettem ezért a közösségért. 
 
 
Németh Gyula 
Meghallgatva elnök úr 2019. évre vonatkozó terveit, kétségeit, bizonytalansággal kiejtett 
mondatait, mert nagyrészt fixen és tudatosan tervezni még nem lehet, reménykedünk 
abban, hogy az MTSZ támogatást is megkapjuk és a jelenlegi anyagi helyzetünket 
figyelembe véve, az idei év költségei alapján a működési feltéttelek biztosítottak. Igen aktív 
év elé nézünk, sok feladat van és ezeket meg kell határozni. Különösen a tekintetben, hogy 
az elnökség mandátuma lejár, és a szervezeti leírásnak megfelelően, ami 14 oldalon 
pontosan taglalva van, a formai dolgokat is be kell tartani. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi és 
még regnáló elnökségnek ebben feladatai vannak, de ugyanakkor a közgyűlésnek és az 
egész tagságnak is van kötelezettsége, és becsületből ezt meg is kell tenni, mert hiszen az 
elnökség meg tud fogalmazni bizonyos dolgokat, ki tud írni adott esetben pályázatokat, mert 
hiszen még működik az elnökség, függetlenül attól, hogy ügyvezető elnökség, vagy elnök, 
mert hiszen a következő közgyűlésig, ami tisztújító közgyűlés lesz, addig működni kell. A 
jelölő bizottságot valahogyan fel kell állítani és ebben kérem, minden tagnak, jelenlévőnek és 
nem jelenlévőnek a segítségét, hogy az internetre feltett 14 oldalas szervezeti szabályzat, és 
a saját lelkiismeretükre hivatkozva kérem, hogy tegyenek javaslatokat, mert az elnökség, a 
működő elnökség ha ezt megkapja, erről utd majd dönteni, fel tudja állítani a jelölő 
bizottságot, akik majd javaslatot tesznek az új elnökség összetételére vonatkozóan. Ezt 
mindenképpen folyamatában kell nézni és hogyha így nézzük, akkor nemcsak az 
elnökségnek, hanem a tagságnak is feladatai vannak. Ezzel a mondattal csatlakozva az elnök 
úr beszámolójához. 
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Németh Gyula levezető elnök úr felkéri a jelenlévőket az elnök beszámolójának elfogadására. 
Az elnök beszámolóját a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
 
6. sz. napirendi pont 
Németh Gyula levezető elnök úr kéri az alábbi közgyűlési határozat elfogadását. 
 
„A Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért egyesület 2019. február 25-én tartott 
közgyűlésén egyhangúlag elfogadta az egyesület székhelyének megváltoztatását 1146 
Budapest, Istvánmezei út 1-3.-ról 1037 Budapest Mikoviny u. 6.-ra.” 
 
A székhelyváltozást a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Pintér András ezután ismertette röviden, hogy az Alapszabály egyes fejezeteit illetően milyen 
fő módosítások történtek. 
 
A Közgyűlésen megjelentek egyhangú nyílt szavazással elfogadták az Egyesület új 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. 
 
A Közgyűlés megbízta Pintér András egyesületi elnököt, hogy gondoskodjon az Egyesület új, 
módosított Alapszabályának a Fővárosi Törvényszék részére való benyújtásával. 
 
 
7. sz. napirendi pont 
Hozzászólások 
- 
 
 
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. 
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