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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült 2020. szeptember 25-én a Szövetség a Magyar Veterán Teniszezőkért közhasznú 
egyesület Közgyűlésén a Park Teniszklubban (1114 Budapest, Bartók Béla út 63-65.). 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
17.30 perckor Erdei Csaba elnök üdvözli a megjelenteket. 
Erdei Csaba felkéri levezető elnöknek Bíbok Tamást, melyet a jelenlévők egyhangúlag  
megszavaztak. 
Bíbok Tamás üdvözli a közgyűlés résztvevőit, felkéri a résztvevőket a jelenléti ív aláírására. 
Bíbok Tamás megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatképtelen, ezért 18 óra 00 percre 
összehívja a megismételt Közgyűlést, mely a résztvevők létszámától függetlenül határozat 
képes. 
 
Bíbok Tamás 18 óra 00 perckor megnyitja  amegismételt Közgyűlést, és megállapítja, hogy a 
Kötgyűlés határozat képes. 
 
Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv vezetőjének személyére, amelyre Baranyay Szilviát 
javasolja. Baranyay Szilviát a Közgyűlés egyhangúlag megszavazza jegyzőkönyv vezetőnek. 
 
Bíbok Tamás a jegyzőkönyv hitelesítésére Berkes Henriettet és Zimonyi Esztert javasolja.  
Berkes Henriettet és Zimonyi Esztert a Közgyűlés jegyzőköynv hitelesítőnek egyhangúlag 
megszavazta. 
 
Bíbok Tamás ismerteti a napirendi pontokat: 

1. A tiszteletbeli elnök beszámolója a 2019. év működéséről 
2. A 2019. évi mérleg ismertetése 
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019. évről 
4. A 2019. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
5. Alapszabály módosítás 
6. A 2020-as évi költségvetés ismertetése 
7. A 2020-as évi költségvetés jóváhagyása 
8.   Egyebek 

 
A Közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag megszavazta. 
 
Bíbok Tamás megkéri Pintér Andrást Tiszteletbeli Elnök urat, hogy tartsa meg beszámolóját a 
2019. évről. 
 
 
1. számú napirendi pont - A tiszteletbeli elnök beszámolója a 2019. év működéséről 
 

A napirendi pontot Pintér András tiszteletbeli elnök ismerteti. 

„A Szövetségnek négy fő területre kellett koncentrálnia a 2019. évben.  
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Elő kellett készíteni, a három ITF verseny megrendezésének feltételeit és biztosítani kellett az 

ehhez szükséges pénzforrásokat. Mindhárom verseny sikerrel került megrendezésre és az 1. 

kategóriájú Körmöczy Zsuzsa Emlékversenye, továbbá az A kategóriájú keszthelyi verseny 

mérsékelt nyereséggel zárult, míg az ITF 3-as kategóriájú Magyar Bajnokság veszteséges 

volt, a játékosoknak nyújtott kiemelkedő kedvezmények miatt. 

Meg kell jegyezni, hogy a keszthelyi versenyen valamennyivel kevesebben vettek részt, mivel 

a versenyt követő hetekben rendezték meg az umagi világbajnokságot. 

Gondoskodni kellett az MTSZ által adott 5,5 millió forint támogatás ésszerű felhasználásáról, 

amely biztosította a versenyekhez szükséges labdák megvásárlását és a fizetendő 

pályadíjakat. Az MTSZ támogatása egyben hozzájárult, hogy a Szövetség pénzügyeinek 

kiváló állapotához. 

Kiemelkedő feladat volt a Pintér András elnök lemondása utáni helyzet kezelése. Az elnökség 

pályázatot írt ki az elnöki pozícióra, amelyre két pályázat érkezett be. A pályázatok 

elbírálására külön Bizottságot hozott létre a tagság, az elnök és az elnökségi tagok 

megválasztásra 2019. november 4-én került sor. 

Az új elnök Erdei Csaba lett, a Szövetség főtitkára Bíbok Tamás, az elnökség tagjai: Molnár 

Antal, Almai János, Zoltán György, Pohly Ferenc, Márton Kálmán, Román Ferenc. A Felügyelő 

Bizottság elnöke: Budai Zsuzsánna, tagjai: Barsi Tünde és Kósa Péter. 

A lemondott elnök utolsó feladataként végre kellett hajtani a Szövetség hivatalos 

dokumentációjának és pénzeszközeinek átadását, amely 2019. december 15-ig hiánytalanul 

befejeződött.” 

Bíbok Tamás levezető elnök megköszöni a beszámolót és megkérdezi, hogy van-e a 
beszámolóval kapcsolatos észrevétel vagy kérdés. 
A beszámolóval kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel. 
 
 
2. számú napirendi pont – A 2019. évi mérleg ismertetése 
 
A napirendi pontot Döbrei Éva könyvelő ismerteti. 
 
„A  szeniortenisz.hu oldalon mindenki megnézheti az adatokat. 
2019. december 31-én a pénzeszközök: összesen 11.800.000,- Ft, ebből házi pénztárban 
1.600.000,-  forint, bankszámlán: 10.200.000,- forint. 
Az eredménytartalékunk megemelkedett, az eredményünk lecsökkent: 23 ezer forintra. 
A közhasznúsági státuszunkat meg tudtuk tartani. A 6 feltételből legalább 4-nek teljesülnie 
kell, hogy megtarthassuk a státuszt. Ha elveszítjük a státuszt, nem tudunk pályázni, az SZJA 
1%-ból nem kaphatunk bevételt. A támogatásokat meg kellene emelni, hogy több legyen a 
bevételünk. Nagyon fontos, hogy közhasznú munkát kell végezni, tehát be kell segíteni (pl. 



3 

 

vidéki versenyek), hogy be tudjuk állítani a jelentésbe. A közhasznúság szempontjából fontos 
még, hogy ne csökkenjen a sportolók száma, a versenyek száma.” 
 
Bíbok Tamás levezető elnök megköszöni a beszámolót és megkérdezi, hogy van-e a 
mérleggel kapcsolatban észrevétel vagy kérdés.  
A mérleggel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel. 
 
 
3. számú napirendi pont – A felügyelő Bizottság beszámolója a 2019. évről 
 
A napirendi pontot Barsi Tünde Felügyelő Bizottsági tag ismerteti. 
 
„A tavalyi tisztújító közgyűlésen lett megválasztva a Felügyelő Bizottság, Budai Zsuzsánna az 
elnök, Barsi Tünde és Kósa Péter a tagok. 
A Szenior Szövetség 2019. évi gazdálkodása – megnézve ehhez a mérlegbeszámolót, főkönyvi 
kivonatokat, eredmény kimutatást, mellékleteket – rendben van, a Szövetség helyzete stabil, 
jelentős vagyonnal rendelkezik. A szolíd nyereséget a jövőben is meg kellene őrizni. „ 
 
Bíbok Tamás levezető elnök megköszöni a beszámolót és megkérdezi, hogy van-e a 
beszámolóval kapcsolatban észrevétel vagy kérdés.  
A beszámolóval kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel. 
 
 
4. számú napirendi pont - A 2019. év működésének és mérlegének jóváhagyása 
 
Bíbok Tamás levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a 2019. évi szakmai 
beszámolóról.  
 
A 2019. évi szakmai beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
Bíbok Tamás levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a 2019. évi mérlegről.  
 
A 2019. évi mérleget a Közgyűlés egyhangúlag elfogadták. 
 
Bíbok Tamás levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a 2019. évi Felügyelő 
Bizottsági beszámolóról.  
 
A Felügyelő Bizottsági beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
 
5. számú napirendi pont – Alapszabály módosítás 
 
A napirendi pontot Erdei Csaba elnök ismerteti. 
 
„Két fő okból kell módosítani az Alapszabályt, egyrészt azért, mert a korábbi Alapszabály 
mindig csak az elnökség vagy a székhely változás miatt módosult, most a jelenlegi 



4 

 

jogszabályokhoz kellett igazítani. Továbbá nagyon fontos a megnövekedett tagság helyzetét 
szabályozni, precízen definiálni. 
Felkértem dr. Sándor Elek ügyvéd urat, hogy nézze át a régi alapszabályt, tegyen javaslatot a 
módosításra. 
Úgy döntöttünk, hogy a nevet is szeretnénk megváltoztatni. Jelenleg a Szövetség a Magyar 
Veterán Teniszezőkért nevet használjuk, ezt szeretnénk Szenior Tenisz Szövetségre 
módosítani.” 
 
Ezt követően Erdei Csaba felolvasta a módosított Alapszabályt. 
 
Bíbok Tamás levezető elnök megköszöni a módosított Alapszabály ismertetését és 
megkérdezi, hogy van-e az új Alapszabállyal kapcsolatban észrevétel vagy kérdés. 
A módosított Alapszabállyal kapcsolatban észrevétel, kérdés nem merült fel. 
 
Bíbok Tamás levezető elnök felkéri a jelenlévőket, hogy az Alapszabály módosításáról 
szavazzanak. 
 
Az Alapszabály módosítást a jelenlévők egyhangúlag megszavazták. 
 
 
6. számú napirendi pont - A 2020-as évi költségvetés ismertetése 
 
A napirendi pontot Erdei Csaba elnök ismerteti. 
 
„Évek óta nem kaptunk megbecsülést a Magyar Tenisz Szövetségtől. Örömmel számolhatok 
be róla, hogy ezt a megbecsülést a jövőben megkapjuk. 
Mint tudjátok a Magyar Tenisz Szövetségnél személycserék történtek. Az MTSZ új elnöke 
Lázár János, akivel megbeszéléseket folytattam, mely megbeszélésen több elnökségi tag is 
jelen volt. 
Az MTSZ jelenlegi működési rendje szerint minden társszakághoz -így a szeniorokhoz is- 
kijelöltek egy elnökségi kapcsolattartót, a szeniorok esetében Zwack Sándort.  
A Lázár Úrral folytatott megbeszélésen Zwack Sándoron kívül Markovits László szakmai 
alelnök is jelen volt. 
Az MTSZ régi vezetése által elkészített szakmai anyagban az szerepelt, hogy a szeniorokat 
vissza kellene csatolni az MTSZ-hez. A megbeszélésen arra jutottunk, hogy miután a szenior 
társadalom eddig is jól működött – elsősorban Pintér Andrásnak köszönhetően – nem 
szükséges a visszacsatolás. 
A megbeszélésen elhangzott, hogy a szeniorok külföldi versenyeztetése a leginkább 
megoldatlan terület. Ennek megoldására az elkövetkező 3 évben 100-100-100 ezer EUR-t kap 
a Szövetségünk az MTSZ-től. Megállapodás született arról is, hogy a Szenior Szövetség 
továbbra is önálló jogi személyként működik az MTSz tagjaként. Ígéretünk van arra, hogy 
amint az MTSz  anyagi helyzete rendben lesz, ezt a támogatást meg fogjuk kapni és 
infrastruktúra fejlesztésre, valamint versenyeztetésre fordíthatjuk. 
Ennek alapján az idei költségvetési tervünk a bevételi oldalon tartalmaz 44.628.210,- 
forintot, a kiadási oldalon 44.208.604,- forintot. Az kiadások között szerepel a jövő évre 
visszatartott tőketartalék.” 
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Bevételi oldal:  
 

Pályázat NEA-MA-20-O-V 1 334 000 

SZJA 1% 64 290 

Támogatás 109 000 

Labdaértékesítés 100 000 

Tagdíj 330 000 

Körmöczy 6 141 920 

Magyar Bajnokság 550 000 

MTSZ támogatás 36 000 000  

 Összesen: 44 629 210 

 
Kiadási oldal: 
 

Raktár bérlet 110 000 

Ranglista készítés 100 000 

Évkönyv nyomda 318 167 

Évkönyv posta 234 980 

Évkönyv összeállítás 30 000 

Év sportolója díjak 100 000 

Labda költség 30 # 842 402 

Laptop vásárlás 2 db  224 860 

TV+ állvány 1 db 273 550 

Körmöczy Emlékverseny 5 674 645 

Postaköltség 300 000 

Irodaszer 100 000 

Orvosi felszerelés 200 000 

Defibrillátor 400 000 

Könyvelési díj 400 000 

Bér jellegű kifizetés 400 000 

Honlap fenntartás 200 000 

Bankköltség 300 000 

STS rendszer beszerzés 6 000 000 

Magyar Bajnokság 1 000 000 

Kisbusz vásárlás 7 000 000 

VB tartalék 20 000 000 

Összesen 44 208 604 

 
 
7. számú napirendi pont - A 2020-as évi költségvetés jóváhagyása 
 
Bíbok Tamás levezető elnök felkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a 2020. évi költségvetésről. 
 
A Közgyűlés a 2020. évi költségvetést egyhangúlag elfogadta. 
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8. számú napirendi pont - Egyebek 
 
Bíbok Tamás:  
„Felmerült a mostani versenyen, hogy a serlegek helyett adjunk a díjazottaknak esetleg más, 
használati eszközöket (labda, gripp, csuklóvédő).” 
Mikola Elena:  
„A külföldiek esetében előfordul, hogy a díjazottak nem tudják a repülési súlykorlátozás miatt 
magukkal vinni a kapott serlegeket.” 
Eppich László:  
„Támogatva az ötletet, a helyezettek kapjanak oklevelet és anyagi lehetőségeknek 
megfelelően a teniszhez kapcsolódó tárgyjutalmat. Ez több más sportágban és nemzetközi 
szinten is jelentős gyakorlata van.” 
Házos Huba:  
„Szponzorokat keresve reklám ellenében kaphatnánk különböző ajándékokat az adott termék 
gyártójától.” 
Bíbok Tamás:  
„Sajnos szponzorokat nem olyan egyszerű találni, általában a résztvevőket, nem pedig a 
versenyeket támogatják.” 
Bíbok Tamás:  
„Felmerült a lebonyolítással kapcsolatban egy kérdés. Folyamatosan egymás mellett van két 
érdek, az egyik az, hogy játszunk minél többet, és tartsuk be a szenior játékszabályokat, hogy 
lehetőleg egy nap csak egy egyéni mérkőzést játszunk, és az legyen két nyert szett, a másik 
pedig az, hogy nem szeretnénk 3-4-5 napos versenyeket, hanem szeretnénk a hétvégén 
túllenni rajta, mert nincs idő, a munka miatt, nincs 3-4 nap szabadság. El kell nekünk is 
gondolkodni azon, hogy melyik lebonyolítási forma felel meg jobban. Próbálunk 
alkalmazkodni, elfogadtuk azt, hogy a Magyar Bajnokságon az egyéni mérkőzések döntő 
szett helyett 10-es tiebreakkel zajlanak. Ez nemzetközileg is egyre elterjedtebb. Jelenleg az 
ITF versenyeken, az A és 1-es kategórián ez még nem megengedett. A Magyar Bajnokság ITF 
closed 2-es kategóriájú, ez itt szabályszerű. Így lehetséges, hogy az egyéni mellett még páros 
és vegyespáros számban is lehet indulni. Döntő szett mellett a játék sokkal hosszabb lenne, 
ami időben nagy csúszást eredményezne, ezért nem tudnánk lebonyolítani a versenyt. Olyan 
szabályt javasol az elnökség –ez a szerdai elnökségi ülésen került elfogadásra–, hogy a 
Magyarországon tartott szenior bajnokságokon 3-as körmérkőzések esetén maradunk a két 
nyert szettre történő lebonyolításnál 10-es tiebreakkel, amennyiben 4-es vagy 5-ös kör 
lebonyolítására kerülne sor, abban az esetben viszont a 8 nyert game-ig tartó játékot 
tartanánk, így értelemszerűen ezekből többet is le lehet játszani egy nap. Ez azzal jár, hogy 
egy nap akár több meccset is vállalni kell.” 
Eppich László:  
„Pozitív dolog a 4-es, 5-ös körmérkőzések esetén a 8 game-ig történő játék és a 
versenyrendezőség dolgát is megkönnyíti. Az, hogy négyes táblákat játszunk, talán több 
versenyző tetszését sem nyerte el. Abban sem vagyok biztos, hogy a zöld könyv kiírása szerint 
sem volt szabályos. A jövőre nézve javasolnám, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően 
a 4-es szettek meggyorsíthatják a versenyt. Tudomásom szerint Magyarországon is volt már 
ilyen verseny, illetve az utánpótlás sportban ez egy bevett gyakorlat. Érdemes lenne 
megfontolni.” 
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Bíbok Tamás:  
„Ami a szabályszerűséget illeti, a nemzetközi versenybíró szabályszerűen jár el, ez egy 
lehetőség, hogy páros versenyszámban négy pár esetén már táblát kell csinálni. Ez a 
nemzetközi szabály. 
Felmerült továbbá, hogy a szenior versenyek nagyon zárt közösség, ugyanazok a játékosok 
járnak a vidéki és budapesti versenyekre. Nagyon fontos mozgósítást tervezünk a jövő évre, 
ahol csak lehet reklámozni fogjuk a versenyeket, Benneteket is erre kérünk. Nagyon sokan 
teniszeznek az országban, ezt látjuk a csapatbajnokságokon, a klubokban, viszont ehhez 
képest kevesen jelennek meg a versenyeken. Minél többen vagyunk, annál jobb közösséggé 
tudunk válni, annál jobb versenyeket tudunk rendezni, ebben a legaktívabbak segítségére is 
számítunk.  
Továbbra is probléma a tagdíj fizetés, a szenior szövetség tagjai közül 2-300 ember fizeti be a 
tagdíjat. 
Mindenki váltsa ki az IPIN kódot, nem jár költséggel, viszont nemzetközi pontokat lehet vele 
szerezni, bárkinek, akinek szüksége van rá, segítséget nyújtunk a kiváltáshoz.” 
Erdei Csaba:  
„A szerdai elnökségi ülésen több fontos döntés is született. Ezek a következők: 
a.) A labdatámogatás megemelése. 
b.) A balatoni versenyeket körverseny formájában fogjuk lebonyolítani Balaton Körverseny 
néven. Ehhez a Magyar Turisztikai Ügynökségtől megpróbálunk forrásokat szerezni, hogy 
minél eredményesebben tudjuk megrendezni. Keszthelyen lesz két verseny, az évi szokásos 
nemzetközi verseny és Keszthely Város Szenior Bajnoksága, Balatonfüred, ami ITF 4-es 
kategóriájú lesz, Balatonakali, Balatonboglár. Ezen kívül Szárszón terveztünk még versenyt 
rendezni , de várjuk a helyi rendezők jelentkezését. A balatoni versenyek külön pontrendszer 
szerint lennének pontozva, az ott elért eredmények külön díjazásban részesülnének a jövő 
évben. 
c.) A jövőben a versenyeket követően néhány napon belül közzétesszük a holnapon az 
aktuális összesített rangsort, ahol ellenőrizni tudjátok, hogy megkaptátok-e az adott 
versenyen szerzett pontokat. Két évet fogunk figyelembe venni a ranglista készítésnél. 
d.) A nemzetközi versenyek támogatását a tagság jóváhagyásával szeretnénk megalkotni. 
- Aki egy naptári éven belül 10 szenior versenyen részt vesz, annak egy szabad választású 
nemzetközi versenyen egy meghatározott összeghatárig finanszírozzuk a versenyzését. Ebbe 
a finanszírozásba az útiköltség, a nevezési díj, illetve a szállásköltség tartozik bele, kb. 150 
ezer forint értékben. Ettől a támogatástól azt várjuk, hogy megnőjön a versenyzési kedv. 
- A világbajnokságra szeretnénk több csapatot kijuttatni, ennek a szempontrendszerét kell 
közösen átbeszélnünk. Az elnökségi ülésen a következő javaslat született. Azok kerülnének 
automatikusan a keretbe, akik a Magyar Bajnokságon első helyet szereztek, továbbá az 
utolsó három évben az ITF ranglistán a legjobb 250-be kerültek, illetve az utolsó két évben 
legalább 1000 ranglista pontot összeszedtek a hazai versenyeken. Fontos szempont volt, 
hogy a kiutazó keret méltóképpen képviselje hazánkat. Előfordulhat olyan, hogy egy adott 
korcsoportban nincs megfelelő számú játékos, aki megfelelne a feltételeknek, ebben az 
esetben az egyéni szereplését finanszíroznánk. Azoknak a versenyzőnek, akik mindkét 
feltételnek megfelelnek, vagy csak a világbajnokságot, vagy a szabadon választott 
nemzetközi versenyt finanszírozzuk. Az elnökség egy-egy szabadkártyát is kioszthat 
olyanoknak, akik a korábbi eredményeik alapján egyértelműen hozzájárulhatnak a csapat 
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sikeréhez (pl. volt Davis kupa, Fed kupa játékosok). Az utazó keret minimum 2, maximum 4 fő 
lesz. 
Megkérdezném a tagságot, hogy van-e valamilyen észrevétel a világbajnokságra való 
delegálással kapcsolatban.” 
A tagságtól észrevétel nem érkezett.  
e.) „Javasoltuk az elnökségi kapcsolattartónak, hogy a régi neves teniszezőket hívják meg és 
egy baráti beszélgetésen vegyenek részt. Zwack Sándor vállalta, hogy eleget tesz ennek a 
felkérésnek egy vacsora keretében.” 
Eppich László: 
„A költségvetésben szerepel egy autó beruházás, ami az eszközök és játékosok szállítására 
szolgálna, de érdemes lenne ennek a fenntartási költségeit is belekalkulálni a 
költségvetésbe.” 
Bíbok Tamás: 
„Ez a 2021-es költségvetést fogja érinteni.” 
Erdei Csaba: 
„Egy használt, de jó állapotú gépjármű beszerzéséről döntöttünk, ami megfelel arra a célra 
is, hogy a játékosokat (hazai, nemzetközi) versenyre szállíthassuk. Szállítanunk kell továbbá 
az eredményjelző rendszert és a tévét. 
Jelentősen javult a média megjelenésünk az utóbbi egy évben, de ezt tovább szeretnénk 
javítani. Megállapodtam a tenisz.hu oldallal, hogy az összes minket érintő eseményről be 
fognak számolni. Ez ingyenes megjelenést biztosít. Szeretnénk továbbá a helyi 
tévétársaságokat is bevonni. 
Nagyon kevés a női versenyzőnk, ezen szeretnénk változtatni. Milyen ösztönzést vezessünk 
be, hogy még több hölgy induljon a versenyeken?” 
Eppich László: 
„Megkönnyíthetné a versenyrendezést az, hogyha megszűnne az, hogy a páros versenyre 
helyszínen is lehet jelentkezni.” 
Bíbok Tamás: 
„Korábban ez így volt, nagyon nem szerették a versenyzők, nagyon rugalmatlan volt. Mind a 
két rendszernek vannak hiányosságai. Ahol lehet megpróbálunk alkalmazkodni a kérésekhez, 
de néha nagyon nehéz figyelembe venni őket.„ 
Szekrényes Zsolt: 
„Meg lehetne próbálni, hogy egy évig a hölgyeknek ne kelljen nevezési díjat fizetni, hátha 
növelné a játékkedvet.” 
Barbarics Tamás: 
„Ha mereven írom ki a játékrendet, nem tudom kezelni az összeérő páros-vegyespáros 
mérkőzéseket. A helyszíni páros nevezéssel nincsen probléma, a program másodpercek alatt 
készít táblát, a kérések nehezítik meg a játékrendet.” 
Erdei Csaba: 
„Jelentős eredményeket értünk el az utóbbi hetekben, ezek az eredmények nem az én 
eredményeim. Azt, amit elértünk az Pintér András munkájának köszönhetjük. Az, hogy a 
támogatást becsülettel fogjuk elkölteni, ahhoz Pintér András 16 éves munkája kellett. 
Szeretném ha megköszönnénk neki.” 
Bíbok Tamás: 
„Kicsit szomorú az utolsó gondolat, minden évben veszítünk el játékosokat, akik értékes 
tagjai voltak közösségünknek. Az utolsó hetekben, napokban veszítettünk el két ilyen urat, 
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bizonyára mindenki ismerte őket, Harmath Gyuláról és Lakó Lászlóról van szó. Szeretném 
hogyha szavak helyett 30 másodperc néma felállással tisztelegnénk az emlékük előtt.” 
 
A tagság 30 másodperces néma felállással tisztelgett az elhunytak emléke előtt. 
 
Ezt követően Erdei Csaba elnök és Bíbok Tamás levezető elnök megköszönte a részvételt 
mindenkinek. 
 
Bíbok Tamás a Közgyűlést 19 óra 45 perckor bezárta. 
 
 
Budapest, 2020. szeptember 25. 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
Baranyay Szilvia  

jegyzőkönyv vezető 
 
 
 

 
………………………………………………………                                   ………………………………………………………. 
             Berkes Henriett                                                                              Zimonyi Eszter 
        jegyzőkönyv hitelesítő                                                                jegyzőkönyv hitelesítő 


