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SZÖVETSÉG A MAGYAR VETERÁN TENISZEZŐKÉRT 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV 

 

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

Időpont: 2020. február 5. (szerda) 17.00 – 19.30. 

Jelen vannak:  

Almai János Dr. 
Baranyay Szilvia 

Barsi Tünde 
Budai Zsuzsánna Dr. 

Erdei Csaba 
Kósa Péter László 
Márton Kálmán 
Molnár Antal 
Pohly Ferenc 
Román Ferenc 
Zoltán György 
 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2019. december 16-i ülésen meghatározott feladatok elvégzéséről 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A meghatározott feladatok időarányosan elvégzésre kerültek, az évkönyv 

határidőre elkészült, az új honlap üzemel, a tervezett együttműködési 

megállapodások (tenisz-pálya.hu, SmarTenniScoring) megkötésre kerültek, és 

megfelelő módon kapcsolódnak a szövetség munkájához.  

- Az állóeszköz beszerzések megtörténtek, 1 db laptop az iroda részére, 1 db laptop 

és egy db TV a SmarTenniScoring rendszer üzemeltetéséhez beszerzésre került.    

 

2. 2020-as költségvetés elfogadása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A napirendi pont megtárgyalása elhalasztásra került, mert az MTSz még nem 

publikálta szövetségünk felé a 2020-as támogatás mértékét. 

 

3. Közgyűlés időpontjának jóváhagyása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- Az elnökség jóváhagyja, hogy az éves Közgyűlés 2020. március 23-án hétfőn 

kerüljön megrendezésre, a megszokott helyszínen, az Elektromos Sporttelepen. 
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- Az elnökség felkéri Pintér Andrást, hogy a helyszínt és az időpontot egyeztesse le 

az illetékesekkel. 

     

4. Közgyűléssel kapcsolatos feladatok meghatározása 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A szövetség megbíz egy ügyvédet, hogy a jelenlegi alapszabályt vizsgálja meg, és 

aktualizálja az érvényben levő törvényi szabályozásnak megfelelően. Kiemelendő 

témakör a tagság (magánszemélyek, egyesületek, illetve jogi személyiséggel 

rendelkező társaságok) rendes, illetve pártoló taggá válásának pontos 

szabályozása. 

- A módosítás tervezetnek február végéig el kell készülnie, hogy időben ki lehessen 

küldeni a tagságnak.    

 

5. Tájékoztatás a függőben lévő pályázatok állásáról 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- MTSz 2020-as támogatás: A támogatási igényünkről nem érkezett még 

visszajelzés. Az MTSz felé ismételt megkeresést küldünk, kérve a mielőbbi választ. 

- MTSz Együtt a Pályán pályázat: Defibrillátor vásárlásra adtunk be pályázatot. A 

pályázat az MTSz által kijelölt pályázati koordinátor hibája miatt nem került az 

MTSz elnökség elé. Bár a szakmai igazgató ígéretet tett a hiba kiküszöbölésére, ez 

ügyben a mai napig nem történt semmi. A koordinátort kerestük, visszahívást ígért, 

ami szintén csak ígéret maradt. 

- NEA-MA-20-O-V pályázat: Pályázatunkat érvényesnek nyilvánították, a keret 

kimerülése miatt várólistás helyet kapott, jelenleg ötödik a várólistán. 

- MNB pályázat: Pályázatunk nem kapott támogatást.  

 

6. Honlappal kapcsolatos észrevételek javaslatok 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A honlap elkészült, a tagság elégedettséggel fogadta, nagyon sok pozitív 

visszajelzés érkezett az üzembe helyezése óta. 

- Az elérhető régebbi szenior teniszes anyagokat is folyamatosan feltöltjük a 

honlapra, hogy méltó emléket állíthassunk a korábbi évek szenior játékosainak. 

 

7. Gyorsértékelés a Körmöczy Zsuzsa Emlékversennyel kapcsolatos új tapasztalatokról 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A versenyre rekord számú nevezés érkezett, a már játékban lévő játékosok 

pozitívan nyilatkoztak az újításokról. 

- A női versenyzők létszámát meg kell próbálni tovább növelni, akár további 

kedvezmények nyújtásán keresztül is. 

- A jövő évi verseny előkészítését már most el kell kezdeni, mert szükségünk lesz a 

gördülékeny lebonyolításhoz mind a 11 pályára. 
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8. Egyebek 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a következő döntések születtek: 

- A 2020-as évi serlegek szállítására a szövetség meghívásos pályázatot ír ki. A 

pályázati feltételek között fontos szempont a fel nem használt serlegek 

visszavétele, mivel a megrendeléskor még nem lehet tudni, hogy minden 

versenyszám megrendezésre kerül-e. Minden olyan beszállítónak küldünk 

pályázati kiírást, akik az utóbbi években serlegértékesítéssel foglalkoztak és 

rendelkeznek kiskereskedelmi üzlettel, vagy bemutató teremmel.      

- Az STS rendszer fejlesztése jó irányban és jó ütemben halad. A gyártóval az 

együttműködés kifogástalan, javaslatainkat folyamatosan beépítik a rendszerbe. 

- Az elnökség Pintér Andrást Életműdíjban részesíti. A díjat és a díjjal járó 

tárgyjutalmat a jelenleg zajló Körmöczy Zsuzsa Emlékverseny Players Partyján 

adjuk át. 

- Jusits Ilona többszörös magyar bajnok hagyatékát (serlegeit, kupáit), melyet 2010-

ben az MTSz-nek dr. Budai Zsuzsánna adott át kiállításon történő bemutatás 

céljából, visszakérjük az MTSz-től. Miután az MTSz Istvánmezei útról történő 

elköltözését követően a kiállítás helyszíne nem biztosított, megpróbálunk méltó 

helyszínt találni a hagyatéknak, hogy az egykori legenda hagyatékával kapcsolatos 

kívánságának eleget tehessünk.   

          

A jegyzőkönyvet készítette: Erdei Csaba 

 

Budapest, 2020. 02. 05.        

 

 


