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SZÖVETSÉG A MAGYAR VETERÁN TENISZEZŐKÉRT 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV 

Helyszín: Park Teniszklub (1114 Budapest, Bartók Béla út 63-65.) 

Időpont: 2020. 09. 23. (szerda) 16:00 – 19:00. 

Jelen vannak:  

Almai János Dr. 
Baranyay Szilvia 

Barsi Tünde 
Bíbok Tamás 
Erdei Csaba 
Márton Kálmán 
Molnár Antal 
Pohly Ferenc 
Román Ferenc 
Zoltán György 
Zwack Sándor 

 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2020. augusztus 15-i ülésen meghatározott feladatok elvégzéséről 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A meghatározott feladatok időarányosan elvégzésre kerültek, a vírushelyzet miatt 

a Közgyűlés megrendezése a Flamenco Hotelban nem lehetséges, helyette a Park 

Teniszklub szabad teraszán kerül megrendezésre. 

   

2. 2020-as költségvetés ismertetése 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A költségvetést az elnökség a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a 

módosítással, hogy a beszerzésre tervezett haszongépjárműnek 8+1 személyes 

kisbusznak kell lennie, hogy az Umagi világbajnokságra a válogatott játékosok 

kiutaztatására is megfelelő legyen. A költségvetésben az erre elkülönített összeg 

7.000.000,- forint legyen, ami elegendő egy használt, de jó állapotú gépjármű 

beszerzésére.   

 

3. 2020-as éves rendes közgyűléssel kapcsolatos feladatok meghatározása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A Közgyűlés előkészületei rendben lezajlottak.   

- A Közgyűlést megelőzően 16:00-18:00-ig kerül megrendezésre a Players Party. 

- A közgyűlés levezető elnökének az elnökség Bíbok Tamást javasolja a Közgyűlésnek 

elfogadásra. 
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- A 2019-es év beszámolóját Pintér András tarja meg. 

- A 2019-es mérleg ismertetését és a Felügyelő Bizottság beszámolóját Barsi Tünde 

tartja meg. 

- Az Alapszabály módosítást Erdei Csaba ismerteti. 

- A 2020-as költségvetést Erdei Csaba ismerteti. 

    

4. A válogatott játékosok válogatási szempontjainak meghatározása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A válogatási szempontokat az elnökség a Közgyűléssel megvitatja és a vitát 

követően a legjobban támogatott javaslatokat szavazásra bocsátja. 

- Az elnökség által javasolt válogatási szempontok: 

 A válogatott játékosok játék erejének méltónak kell a nemzetközi 

színvonalhoz. 

 A szövetség elsősorban a csapat VB szereplést támogatja, de abban a 

korcsoportban, ahol csak egy fő felel meg a válogatási kritériumoknak, az 

egyéni szereplés a támogatott. 

 Az utazó kerettagok nem élhetnek a szövetség által egyéb nemzetközi 

versenyen való szereplés támogatásával. 

 A válogatott játékosok mindig az MTSz által használt nemzeti ruházatot 

viselik, ennek beszerzéséről a szövetség gondoskodik. 

 A teljes válogatott keret korcsoportonként és nemenként maximum 6 fő, 

amiből az utazó keret minimum 2, maximum 4 fő. 

 Automatikusan utazó kerettagok lesznek a Magyar Bajnokság I. 

helyezettjei, abban az esetben, ha a naptári évben vagy az azt megelőző 3 

évben bármikor az ITF ranglista legjobb 250 helyén voltak, és a 2 éves 

összesített magyar ranglistán legalább 1.000 pontot összegyűjtöttek. 

 Válogatott kerettagok lesznek a hazai ranglista azon helyezettjei, akik a 

naptári évben vagy az azt megelőző 3 éveben az ITF ranglista legjobb 250 

helyén voltak, és a 2 éves összesített magyar ranglistán legalább 1.000 

pontot összegyűjtöttek. Közülük az utazó keret a ranglista sorrend alapján 

kerül kijelölésre. 

 Elnökségi határozat alapján utazó kerettaggá választható olyan személy is, 

aki nem felel meg a fenti kritériumoknak, de korábbi nemzetközi 

eredményei (pl. Davis Cup vagy Fed Cup szereplés, ATP-WTA ranglista) 

alapján feltételezhető, hogy növeli a csapat játékerejét.   

    

 

5. Magyar Bajnoksággal kapcsolatos tapasztalatok ismertetése, 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A Covid-helyzet ellenére a Magyar Bajnokság létszáma csak pár fővel csökkent az 

előző évhez képest. 

- Az érkező játékosok lázmérésen esnek át, senkit nem kellet ennek következtében 

kizárni a versenyből. 
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- A szövetség gondoskodott maszkok beszerzéséről és kézfertőtlenítő beszerzéséről, 

így folyamatosan betarthatóak voltak a nemzetközi előírások. 

 

6. 2021. évi versenyrendezési elképzelések 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A balatoni versenyeket körverseny formájában Balaton Körverseny néven, külön 

díjazás mellett rendezi meg a szövetség. 

- Az idei versenyek kiegészülnek 2021-ben még egy keszthelyi és egy balatonszárszói 

versennyel.  

- Mivel a versenyekre a szövetség biztosítja a labdákat, 2021-től a szenior 

versenyeken minden mérkőzést kötelezően 2 db új labdával kell kezdeni. A 2021-

es labdatámogatás tervezésénél az idei mérkőzésszámokat veszi figyelembe a 

szövetség. Ha jövőre emelkedik a mérkőzésszám egy-egy versenyen, a szövetség 

kiegészíti a szükséges mennyiséggel a labdatámogatást.  

- 2021-től a körmérkőzéses versenyek szabályai a következő képen módosulnak: 

o 3-as körmérkőzés esetén 2 nyert szett, döntő szett meccs tie-break. 

o 4-es és 5-ös körmérkőzés esetén 8 nyert game 8:8-nál normál tie-break.  

   

 

7. Egyebek 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A sürgősségi orvosi táska beszerzésre került, mely több olyan gyógyszert, injekciót, 

illetve műszert tartalmaz, amelyet kizárólag orvosok használhatnak, ezért 2021-től 

a szövetség finanszírozza a szenior versenyeken az ügyeletes orvosi személyzet 

jelenlétét.  

- A beérkezett árajánlatok alapján az elnökség az EKG készülék beszerzését nem 

tartja indokoltnak, a defibrillátor beszerzése viszont elkerülhetetlen.  A konkrét 

típus kiválasztása előtt használt defibrillátorra is kér ajánlatot a szövetség. 

- A hazai versenyeken való indulási kedv növelése érdekében a szövetség 150.000,- 

forint értékben finanszíroz egy szabadon választott nemzetközi versenyen való 

indulást (nevezési díj, szállásköltség, utiköltség – számla ellenében) azon játékosok 

részére, akik az előző naptári évben legalább 10 hazai versenyen részt vettek, és 

nem kerültek be az utazó válogatott keretbe. 

- A szenior szövetség javasolja az MTSz elnöksége részére, hogy egy múltidéző baráti 

beszélgetésre hívja meg azokat a szenior korú játékosokat (Fed Cup, Davis Cup 

játékosok, Magyar Bajnokok), akik kicsit távolabb sodródtak a napi teniszélettől, de 

korábbi teljesítményükkel jelentősen hozzájárultak a tenisz magyarországi 

népszerűsítéséhez.      

           

 

A jegyzőkönyvet készítette: Erdei Csaba 

Budapest, 2020. 09. 23.        


