
Szabályzat 

 

Alapszabály 

  

Alulírottak, mint alapító tagok a mai napon határozatlan időre clubot (egyesületet) alapítanak 

az alábbi feltételekkel: 

  

I. a) A club (egyesület) neve 

Magyarországi International Lawn Tennis Club 

  

b) A club (egyesület) idegennyelvű elnevezése és rövidítse: 

International Lawn Tennis Club of Hungary (I.L.T.C.H.) 

  

c) A club (egyesület) székhelye: 

1026 Budapest, Törökvész-lejtő 8/2. 

  

d) A club (egyesület) jogi személy. 

  

  

II. a) A club (egyesület) jelvénye, emblémája: 

megegyezik a nemzetközi International Lawn Tennis Club-ok egységes emblémájával, vagyis 

a képen egy stilizát teniszlabdában foglalva teniszpálya, felette lét félgömb a világ 

országaival, látható. Ezek felett „The International Lawn Tennis of „ mgí a kép alatt pedig 

Hungary felírat olvasható. A kép négy oldalán balról Amicita (Barátság) felül Benevolentia 

(Jóakarat) alul a Virtus (Bátorság) és jobbról az Aequitas (Egyenlőség) latin szavak 

olvashatók. 

  

b) A club (egyesület) pecsétje – zászlója: 

azonos címerel készülnek 



  

c) Egyéb azonosítást szolgáló eszközök:  

nyakkendő, csokornyakkendő, női kendő, - mindezek azonos szürke alapon – széles és 

keskeny jellegzetes rózsaszínű csíkozással. 

  

III. A club (egyesület) célja: 

  

a) Baráti találkozók, versenyek szervezésévelfejleszteni a jóbarátságot mindazon játékosok 

között, akik életük folyamán profi vagy amatőr szintű versenyeken játszottak vagy a hazai és 

nemzetközi tenisz sportvilágban tevékenykedtek. 

  

b) Bátorítani fejleszteni és fenntartani a „fairplay”-t és a sportbaráti 

egyetértést a világ bármely részéről érkező játékosok között. 

  

c) Más országok teniszclubjai játékosainak fogadását megszervezni. 

  

d) A klubtagok folyamatos infomálása a saját, valamint a külföldi I.L.T.C. a 

klubok tevékenységéről. 

  

  

  

  

IV. A club (egyesület) tagsága áll: 

  

a) alapító tagokból 

b) rendes tagokból 

c) junior tagokból 



d) pártoló tagokból 

e) tiszteletbeli tagokból 

f) látogató tagokból 

  

a) Alapító tagok azok, akik ezt az „Alapszabály”-t az előkészítő a összejövetel alkalmával 

aláírták. 

  

b) Rendes tagok a következő feltételekkel választhatók: 

  

1. Ha két ajánló írásban indoklással alátámasztott javaslatot tesz a tagfelvételre és azt az 

elnökségelfogadja és 

vagy 

  

2/a Ha a javasolt személy tagja volt, vagy jelenleg is játékosa olyan csapatnak, amelyik 

nemzetközi szinten képviselte, vagy képviseli Magyarországot, 

vagy 

  

2/b Ha egyéni vagy páros verenyt nyert korosztályos-, felnőtt- vagy veterán-, hazai vagy 

nemzetközi versenyen, 

vagy 

  

2/c Ha tagja volt , vagy jelenleg is tagja, olyan teniszklubnak, amelyben való részvételt az 

elnökség a rendes taggá való megválasztásához érdemesnek tart, 

és 

  

2. Aki az éves tagsági díj megfizeteésének eleget tesz. 

  

c) Junior tagok korhatára 21 év. Ezen korhatár felett is lehetséges junior 



tagság, amennyiben, valamelyik egyetemen, főiskolán való továbbtanulását igazolja. Junior 

tagok, felvételük esetében tagdíjat nem fizetnek, de választójoguk sincs. 

  

d) Pártoló tagok azok lehetnek, akik az aalapszabályban rögzített pártoló tagsági díjat 

megfizetik, vagy ezt meghaladó nagyobb értékű szolgáltatást adnak a clubnak. Pártoló tagok 

az Elnökségbe, valamint a biztottságokba választhatók. 

  

e) Tisztelebeli tagokat olyan személyekből lehet választani, akik a hazi és/vagy nemzetközi 

teniszéletben különleges érdemeket szereztek. Tiszteletbeli taggá választhatók továbbá olyan 

külföldi személyek, akik hosszabb időre Magyarországra látogatnak és tagjai a saját országuk 

I.L.T.C-jének. 

  

f) Látogató tagnak olyan személyeket lehet megválasztani, akik ideiglenesen tartózkodnak 

Magyarországon. Látogató tagnak rendes tagsági díjat kell megfizetni. A tagság megszűnik, 

amikor a személy végleg elhagyja Magyarországot. 

  

A következőkben a „tag” megnevezés a rendes-, junior-, pártoló-, tiszteletbeli- és látogató 

tagokra egyaránt vonatkozik. 

  

  

V. A tagsági viszony keletkezése: 

  

A clubhoz (egyesülethez) írásbeli kérelem alapján, melyben két ajánló indokolja a felvételt, 

lehet csatlakozni. Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a felvételt kérő tag nyilatkozatát, 

melyben az alapszabály rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. 

  

A tagok a felvételéről az Elnökség dönt egyszerű többséggel, kézfeltartás útján. A felvételről 

titkos szavazást kell elrendelni, ha az ülésen a jelenlévők harmada ezt kéri. Ha a jelenlévők 

többsége a tagsági kérelem elutasítására szavazott, a kérelmező a választást követő egy éven 

belül nem nyújthat be újabb felvételi kérelmet. 

Minden új tag írásbeli értesítést kap a sikeres taggá választásáról és megkapja az alapszabály 

egy példányát, illetve felszólítást arra nézve, hogy a tagdíjat fizesse be. 

  



VI. A tagsági díj 

  

Az éves tagdíj befizetési kötelezettség minden év április 15.-ig esedékes. Az év közben felvett 

új tagok fizetési kötelezettsége tekintetében az Elnökség foglal állást. A tagdíjak összegéről 

minden esztendőben az közgyülés dönt. 

  

VII. A tagsági viszony megszűnése 

  

A tagsági viszony megszünhet: 

  

a) lemondással 

b) kizárással 

c) törléssel 

  

A tagságáról az elnöknek benyújtott nyilatkozatával bármelyik tag, bármikor lemondhat. 

Tagsági viszona a jövőre nézve szűnik meg, azonban felelős marad mindazon 

kötelezettségeinek teljesítéséért, amelyek a tagsági viszony megszűnéséig fennállnak. 

  

Amennyiben a club (egyesület) valamelyik tagjának viselkedése vagy cselekedetei a club 

egyesület) érdekeivel ellentétesek és súlyosan sértik azokat, az Elnökség az illető tagot 

írásban figyelmezteti és szüksége szerint lemondásra szólítja fel. 

  

Amennyiben a tagot az Elnökség lemondásra szólította fel és a tag a lemondását 30 napon 

belül nem nyújtja be, úgy az Elnökség ülésén a jelenlévők 2/3-os határozatával a tagot 

kizárhatja. Ezen időponttól kezdve a kizárt tagnak nincsen joga a tagsái díj visszafizetését 

követelni, vagy a club által biztosított jogokat gyarkorolni. Amennyiben valaki a fent említett 

esedékességig nem fizette ki a tagsági díját, fizetési felszólítást kap. Amennyiben május 31.-ig 

sem rendezi az éves tagsági díj befizetési kötelezettségét, akkor az Elnökség határozatával 

felfüggesztheti vagy törölheti tagságát. 

  

A tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatokkal szemben az érintett tag a kézhez 

vételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet, a fellebezés azonban tagsági 



viszonyának megszűnését nem érinti. A fellebbezést a soron következő közgyűlésen kell 

elbírálni. 

  

VIII. A club (egyesület) szervezete: 

  

a) Közgyűlés 

  

A club (egyesület) lefőbb szerve. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell 

hívni. Kötelező összehívni, ha az Elnökség összhívásról határoz, vagy a tagok legalább 1/3-a 

az Elnökséghez benyújtott írásbeli beadványában kéri azt. 

  

A közgyülés tervezett időpontja előtt legalább 14 nappal a tagoknak írásbeli meghívót kell 

küldeni, melynek tartalmaznia kell a tervezett napirendi pontokat. A tagok a közgyűlésen a 

napirend előtti felszólalásban tehetnek írásban is megfogalmazott új napirendi pontokra 

javaslatot. Az így javasolt pontokról a közgyűlésnek kell határozni. 

  

A közgyűlés határozatait – ha az alapszabály kivételt nem tesz – egyszerű szótöbbséggel 

hozza meg. 

  

  

A jelenlevők 2/3-ának szavazata szükséges az alapszabály módosításához ileltve a clubnak 

(egyesületnek) más egyesülettel (clubbal) való egyesülésének illetőleg club (egyesület) 

feloszlatásának kimondásához. 

  

A közgyűésen az összes rendes tagnak van szavazati joga. A rendes tagok – a saját szavazati 

jogukon felül – maximum három rendes tagtól vállalhatnak el megbízást a közgyűlésen való 

szavazásra. 

  

Szavazat egyenlőség esetében az elnök szavazat dönt. 

  



A közgyűés határozatképességéhez az összes tag 50%-ának jelenléte szükséges. 

Határozatképtelenség esetén 30 perccel később, azonos napirenddel, a közgyűlés a megjelent 

tagok számától függetllenül határozatképes. 

  

  

  

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

  

• az Alapszabály módosítása, 

• az éves költségvetsé megállíptása, 

• a club (egyesület) éves beszámolójának elfogadása, 

• club (egyesület) feloszlatásának kimondása, 

• az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása, 

• megszűnés esetén döntés a club (egyesület) vagyonáról, 

• mindazon egyéb ügyek, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. 

  

IX. Elnökség 

  

A club (egyesület) ügyeinek intézését két kögyűlés között a 9-12 tagú Elnökség látja el. 

  

Az Elnökség állandó tagjai: 

• az elnök, 

• az alelnökök, 

• a pénztáros, 

• a tikár és 

• a jogász. 

  

Az Elnökség 1-1 tagja – adott esetben – pénztárost és a titkárt helyettesíti. Az Elnökség többi 

tagját, az Elnökség állandó tagjainak írásbeli javaslata alapján a Közgyűlés választja meg.  

  

Az Elnökségeből kiváló tagok helyett új tagokat a közgyűésen kell megválasztani. Az 

Elnökség működőképességének fenntartása édekében – max. 2 fő erejéig – maga is jelölhet új 

tagokat, de ezen tagok megbízása csak a következő közgyűlésig tart. 



  

Az Elnökség tagjai tevéknyeségüket társadalmi munkában végzik, tevékenységükért 

díjazásban nem részesülhetnek, igazolt költségeik térítését viszont kérhetik. Az Elnökség a 

szükséges gyakorisággal ülésezik, de félévente legalább egyszer összeül. Az Elnökség üléseit 

az elnök hívja össze egy héttel a tervezett ülés előtt, a meghívóban a tervezett napirenddel. Az 

Elnökség a határozatait egyszerű többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. 

  

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az összes jelenlévőnek alá kell írnia. 

  

Az Elnökség feladatai: 

  

a) a club (egyesület) ügyeinek vitele, müködőképességének fenntartása, a taggyűlés 

határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás, 

b) a bizottságok tagjainak kijelölése, megválasztása 

  

  

c) koordináció a club (egyesület) ügyintéző szervei között 

d) az elnök munkájának segítése, 

e) mindazon egyéb ügyek, amelyeket az alapszabály illetve a közgyűlés hatáskörébe utal.  

  

Az elnökségi tagság megszűnése: 

  

a) a tag lemondásával, kilépésével, halálával 

b) a megbízási idő lejártával 

c) visszahívással 

  

Elnök, alelnökök 

  



A club (egyesület) tagjai elnököt és 1-3 alelnököt választ. Az elnök és az alelnökök megbízása 

2 évre szól, de korlátozás nélkül újraválaszhatók. 

  

Az elnök feladata, hogy képviselje a clubot (egyesületet) harmadik személyekkel szemben. 

Az elnök ezen jogkörét az ügyek meghatározott körében, írásban, valamelyik alelnökre, 

elnökségi tagra, esetleg a club (egyesület) más tagjára ruházhatja. 

  

Az elnök egyszemélyben dönthet minden olyan, a clubot (egyesületet) érintő kérdésben, 

amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy az az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. 

  

A munkáltató jogokat az elnök gyakorolja. 

  

Az alelnökök feladata az elnök munkájának közvetlen segítése. Az alelnökök közül egy a 

gazdasági ügyek intézését kiséri figyelemmel (gazdaségi alelnök). A club – szükség esetén – 

ügyvezető alelnöki funkciót hozhat létre. 

  

Bizottságok 

  

Az Elnökség vagy a club (egyesület) tagjai 1/3-ának írásbeli javaslatára, meghatározott 

feladatkörök ügyintézése az Elnökség bizottságokat hozhat létre. A bizottságok minimum 3, 

maximum 5 főből állhatnak. A bizotság legalább egy tagjának elnökségi tagnak kell lennie, 

aki egyúttal a Bizottság elnöke. A bizottságok munkáját az Elnökség felügyeli. 

  

Két elnökséi ülés között a club (egyesület) időszerű feladatait az Intéző Bizottság látja el, 

amelyneke tagjai: az elnök, legalább egy alelnök, a pénzátors és a titkár. 

  

A club (egyesület) kezdeményezi a Magyar Tenisz Szövetségbe való felvételét. 

  

A club tevékenységéről évkönyvet ad ki. 

  

  



  

A club (egyesület) gazdálkodása: 

  

A club (egyesület) a tartozásaiért saját vagyonával felel. 

  

A tagok a club (egyesület) tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

  

A club (egyesület) vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek és 

magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint a club (egyesület) céljainak 

megvalósítását elősegítő tevékenységből képződik. 

  

  

A club (egyesület) megszűnése: 

  

A club (egyesület) megszűnik ha, 

  

a) feloszlatását a közgyűlés kimondja, 

  

b) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja. 

  

A felek tudomásul veszik, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. 

Egyesületre vonatkozó szabályai, illetve a már többször módosított 1989. évi II tv. 

renelkezései irányadóak. 

  

  

  

Budapest, 1995. szeptember 14. 



ILTCH weboldal indulás 2008 

Április végén elindítottuk a Magyarországi International Lawn Tennis Club saját weboldalát. Az 

oldalon folyamatosan bővül a tartalom. Felrakjuk az aktuális programokat, taglistát, új tagjaink 

olvashatják klubunk szabályzatát, bemutatjuk az elnökséget illetve fényképes beszámolókat 

olvashatnak a megtörtént eseményekről. 

 

 

 

2009 Márciusi közgyűlés 

 

Az ILTC of Hungary 2009 március 23.-án tartott évi rendes közgyülésén tett elnökségi 

javaslat alapján Dávidházy Jánostól Machán Róbert vette át a titkári megbizatást. A megjelent 

tagság elfogadta a javaslatot. A tagság továbbá elfogadta az ILTC Hungary 2008. évi 

pénzügyi jelentését is, melynek előadója Varga Géza pénztáros volt. A 2008. évben lezajlott 

rendezvényekről és eseményekről Hámori Tamás tartott tájékoztatót, majd ismertette a 2009. 

évi programtervezetet. Ezek a "Programok" gombra kattintva , a naptárban, megtekinthetőek. 

A közgyűlésen a jelenlévő tagok megszavazták a 2009. évi tagdíjak összegét, melyek a 

következő képpen alakulnak: 

65. életévig 20.000.- Ft / év 

65 - 75 életév között (már abban az évben, amikor betölti a tag) 10.000.- Ft / év 

70 év felett 5.000.- Ft / év 

Pártoló tag 40.000.- Ft / év 

Kérjük tagjainkat, hogy a mindenkori összeget - esetleges 2008. évi elmaradást is - a postán 

mellékelt csekken - mielőbb befizetni illetve kiegyenlíteni szíveskedjenek. 

 

Beszámoló az egyesület 2008. évi gazdálkodásáról 

2008. évben a klubnak az alapszabályban meghatározott célok szerinti bevételei és kiadásai 

voltak. 

Bevételek   
Adatok 

Forintban 

Rendes tagok által befizetett 

tagíjak 
  484.000.- 

Felajánlások, hozzájárulások   204.000.- 

Központi költségvetési 

támogatás 
  0.- 

Kamatbevételek   17.686.- 

További részleteket az "Aktualitások" gombra kattintva találhat. 



 

2009 ILTC Magyarország hollandiai utazása 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy sajnálatos módon a hollandiai utazás, jelentkezők hiányában, 

elmaradt. 

 

2009 Az ír ILTC csapat látogatása Budapesten 

Az ir hölgyekből álló teniszcsapat 1999-évi látogatása, majd az elmúlt év áprilisi dublini férfi 

- női mérközést követően, 2009. május 2-án a budai volt Fonográf klub teniszpályáin került 

sor a harmadik kétoldalú találkozóra. 

A két csapatkapitány, Hámori Tamás és Michael Wogan, megállapodása alapján a 

mérközések két játszmára mentek és egyenlő állás esetén tie-break alkalmazására került sor 

Eredmények: 

Női egyes: 

Szél Erzsébet - Mary O' Neill 6:7, 7:5 /7:5/ 

Alpárné Márta - Nora Glynn 0:6, 1:6 

Női páros: 

Alpárné , Szirom Judit - M. O'Nelly ,N.Glynn 1:6, 1:6 

Férfi egyes: 

Zoltán György - John Magrath 6:3, 6:1 

Pohly Ferenc - Martyn Daly 6:7, 6.4 / 3:7 / 

Fábián Zoltán - Tagdh Kennelly 6:4, 6:4 

Férfi páros: 

Machán Róbert, Varga Géza - J.Magrath, J.Young 6:2, 6:1 

Civin János, Erdélyi László - M.Daly, T.Kennelly 4:6, 3:6 

Farkas Tamás, Kende László - M.Wogan, B.Byrne 3:6 (közös megegyezéssel egy játszmát 

játszottak) 

Zoltán György volt Davis Kupa játékost vert meg, a sokszoros magyar bajnok ill. Davis Kupa 

versenyzőkből álló Machán-Varga páros látványos játéka sem volt elég a klubtalálkozó 

megnyeréséhez. 

Az Ír-Magyar ILTC végeredménye: 5:4. 

 

 

 

 



2009 A magyar ILTC mérkőzése a brit ILTC csapat ellen 

 

Amint azt az előzetes programból tudni lehetett október 1.-től a brit IC csapat lesz a vendégünk.A 

hivatalos találkozóra október 3.-án kerül sor a szokásos színhelyen , a Svábhegyi teniszklubban. 

Dávidházy János csapatkapitány örömmel várja azon klubtagjaink jelentkezését,akik szívesen 

képviselnék klubunkat az eseményen.A brit csapatban egy 55 éves, remek játékerőt képviselő 

versenyző szerepel, valamint több 65 és 70 évét betöltött játékos érkezik, akik egyest és párost is 

szeretnének játszani.Hölgyek is jönnek a küldöttséggel, ezért klubunk hölgy tagjainak érdeklődésére 

is számít a csapatkapitány.Kérjük az érdeklődőket, vegyék fel a kapcsolatot Dávidházy 

Jánossal.Elérhetőségét honlapunkon a tagnévsorra kattintva találhatjátok meg.Reméljük,hogy a kora 

őszi , október eleji időpontban szinvonalas találkozókra kerül majd sor. 

 

2009 Elhunyt Grósz László 

 

2009. augusztus 26.-án hajnalban - hosszú betegség után - elhunyt klubunk alapító tagja, mecénása 

és első elnöke Grósz László. 

Laci bácsi januárban töltötte be 91. életévét. 

A család értesítése szerint - végakaratának megfelelően - egy Párizs melletti temetőben szórják szét 

hamvait. 

Emlékét megőrizzük. 

 

2009 A mexikói ILTC budapesti látogatása elmarad 

 

A wimbledoni versenyeket megelőző napokban értesített bennünket a közép-amerikai ország klubja, 

hogy az országukat ért influenzás megbetegedések miatt a július 16-19 közötti találkozót 

lemondják.A járványveszély - amely a világ több pontján fölütötte a fejét - elmúltával ismét 

felvesszük egymással a kapcsolatot. 

 

2009 A brit ILTC Budapesten 

 

Az iltch meghívásának eleget téve 2009.október 1-5 között nálunk vendégeskedett a brit iltc.A 

vendégek a lehetőséget kihasználva ,a hivatalos találkozó előtti napon edzettek a Svábhegyi 

Clubban.A két kapitány - Mike Stotesbury és Dávidházy János  - megegyeztek a találkozó 

programjában.Ezek szerint 4 férfi egyéni, 3 férfipáros és 2 vegyespáros került lebonyolításra.A 

hivatalos mérkőzéseken kívül sor került egy barátságos meccsre is ,ahol a vendég férfijátékosok mellé 

hazai női játékosok kerültek. 



Eredmények : M.Dawe - Molnár I.      6/3,6/3          C. Hutchings - Fábián Z.    7/5,4/6,6/7        

R.Henderson - Fegyveres P.  7/5,4/6,7/6 

                       J.Lyons - Dojcsák Gy.  6/1,6/0          C.,J. Gorringe - Dávidházy J.,Ambrus E.    6/3,6/4 

                      M.Stotesbury,M.Booth - Erdélyi L., Jerney Á.  6/1,7/6          M.Dawe,C.Hutchings - Fábián 

Z.,Fegyveres P.  6/4, 7/6 

                      R.Henderson,J.Lyons - Dávidházy J., Erdei F.  4/6, 3/6        M.Stotesbury,J.Gorringe - 

Radnóti G.,Ambrus E. 2/6, 4/6 

 

Az első hat mérkőzés 10 órai kezdettel, délelőtt került sorra, majd rövid pihenő, szendvicsek és italok 

elfogyasztása után ,délután további 3 hivatalos meccset játszottak a csapatok.Ennek az eredménye 

6:3 lett a vendég brit ILTC javára.Befejezésképpen az "abszolut" vegyespáros került sorra, ahol a 

C.Gorringe, Horváthné kettős győzedelmeskedett a M.Booth, Alpárné pár ellen. 

A nagyszerű nap méltó befejezése volt a Svábhegyi Klubban közösen elfogyasztott vacsora.Ahogy 

többször is elhangzott, az időjárás is kegyeibe fogadta a találkozót, szinte nyárias melegben 

küzdöttek a felek. 

A brit csapat kapitánya a helyszínen is ,majd később Dávidházy Jánosnak írt levelében köszönetét 

fejezte ki a nagyszerű vendéglátásért, a remek sporteseményért.A vendégek a lehetőséget 

kihasználva ismerkedtek fővárosunk nevezetességeivel, többen a Budapesti Operaház egyik 

előadását is megtekintették.Amint a levélben kiemeli a brit kapitány emlékezetes 5 napot töltöttek 

Budapesten. 

 

2009 A magyarországi ILTC Karácsonyi összejövetele 

 

Egyesületünk tagsága 2009. december 12.-én adott találkozót egymásnak, azért, hogy a 

hagyományoknak megfelelően a karácsonyi ünnepek , és az óév búcsúztatása előtt egy vacsora 

keretén belül néhány órát közösen töltsenek.Ennek az eseménynek - mint már korábbi években is - a 

Svábhegyi Polgári Klub étterme adott otthont.18 órától gyülekeztek a tagok, majd néhány perccel 19 

óra előtt Hámori Tamás , a klub elnökhelyettese köszöntötte a megjelenteket.Szomorú 

kötelességének tett eleget akkor, amikor 1 perces néma főhajtásra kérte a tagságot, a novemberben 

elhunyt klubtársunk Farkas Tamás emlékére.Ezt követően bemutatta három korábbi élversenyzőnket, 

akik 2010-től felvételüket kérték a klubba.Miután az elnökség az ez évi utólsó ülésén e felvételi 

kérelmeket jóváhagyta, a tagság jelenlévő része tapssal köszöntötte Károlyiné Bécsi Babát, Dr.Baliga 

Juditot és Dr.Magyarosy Edinát, akik nagy erősítést jelentenek a hölgyszekciónak.Hamarosan sor 

került a büféasztal megnyitására és kezdetét vehette a vacsora.Idén is 2 menü került terítékre és az 

elhangzott megjegyzésekből kiindulva nem volt panasz sem a minőségre sem a mennyiségre. 

Időközben megérkezett klubunk elnöke, Taróczy Balázs is, aki közvetlen szavakkal üdvözölte a 

megjelenteket, kivánt kellemes estét és jó időtöltést.A vacsora végeztével kötetlen beszélgetések 

zajlottak azok között, akik ritkábban és azok között is ,akik gyakrabban látják egymást. 

22 óra felé búcsúzni kezdett egymástól a társaság, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldogh Újévet 

kívánva egymásnak. 



Ezzel az estével zárta a 2009. esztendőt a magyarországi ILTC tagsága. 

Találkozunk 2010-ben ! 

 

2010 Magyar - finn ILTC mérkőzés 

Az elmúlt évi londoni közgyűlésen a szervezet sorába felvett finn klub , az ott kapott 

meghívásnak megfelelően első nemzetközi mérkőzését Budapesten, a magyar ILTC ellen 

játszotta, 2010. április 24-25.-én. Bár mini küldöttséggel, 2 női és két férfi játékossal érkeztek, 

játékerőben komoly szinvonalat képviseltek. A nők sztárja a 41 éves Thoren Petra volt, aki 

1986-1994 között szerepelt hazája Fed Cup csapatában és legjobb helyezése 73. volt a WTA 

ranglistán.Jelenleg a finn Tenisz Szövetség alelnöke.Társa a 37 éves Taru Caven, évekig a 

finn női ranglista első 20 helyezettje között volt.A férfiaknál Petersen-D. Pekka volt az 

ismertebb, ő sokáig tagja volt a hatvanas években a finn DK csapatnak.Partnere , Jukka Roiha 

felnőtt korában tanult meg teniszezni, évekig a finn szövetség elnöke volt, most a finn ILTC 

elnöke. 

Magyarország - Finnország 4 : 4 

Női egyes : Baliga Judit - Thoren Petra 2-6,2-6, Szabó Éva - Taru Caven 6-7,2-6 

Női páros : Szabó Éva, Turi Zsuzsa - T. Petra, T.Caven 4-6,6-4, 10-8 

Férfi egyes : Pohly Ferenc - Petersen-D.Pekka 4-6,0-6; Zoltán György - Jukka Roiha 6-0,6-1 

Férfi páros : Erdélyi László, Stumpf Zoltán - P-D. Pekka, J.Roiha 6-4,6-4 

Vegyes páros : Ambrus Erzsébet, Dávidházy János - T.Caven, J.Roiha 5-7,3-6 Szabó 

É.,Molnár I. - T.Petra,P-D.Pekka 6-2,6-2 

Bemutató mérkőzés : Molnár István - P-D. Pekka 6-2 

A ragyogó napsütésben lebonyolított mérkőzések közül ki kell emelni Szabó Éva játékát, aki 

háromszor is pályára lépett és két győzelemmel segítette csapatunkat.Néhány nappal korábban 

korosztálya szenior VB.-án egyéniben 2. helyezést ért el, amelyhez ezúton is szívből 

gratulálunk !! 

Szokásunkhoz híven ezúttal is igyekeztünk sok tagunknak játéklehetőséget biztosítani a 

hozzánk látogató partner ILTC ellen.Most kilenc klubtagunk léphetett pályára a négy vendég 

ellen. 

A találkozót követő banketten J.Roiha a finnek kapitánya mondott köszönetet a szervezésért, 

a szinvonalas rendezésért és a baráti hangulatban lejátszott meccseket méltatta.Egyúttal 

meghívta klubunkat Helsinkibe, legyünk vendégeik 2011-ben egy visszavágó mérkőzésen. 

Hámori Tamás 

 

 



2010 Schwechati randevú 

Az osztrák ILTC meghívásának eleget téve 2010. március 20.-án dr. Birkás Miklós kapitány 

vezetésével 12 tagú csapatunk baráti találkozón mérte össze tudását a vendéglátókkal a 

schwechati tenisz klubban.A 7 női egyest, 6 férfi egyest, 1 női párost, 2 férfi párost és 1 

vegyes párost magába foglaló eseményen a hazaiak szerepeltek sikeresebben. 

Eredmények : Női egyesek Férfi egyesek Párosok 

D.Fröch - Kowacsics Rita 6-3,7-6 P.Pokorny - Szabó Béla 6-0,6-0 Turi/Kowacsics- 

Sperneder/Pötzelsberger 

I.Resch-Gutmann - Turi Zsuzsa 1-6,1-6 A.Haupt-Buchenrode-Birkás Miklós 6-2,6-4 6-2,6-0 

M.Kasperak - Pörzse Andrea 6-0,6-1 P.Lund - Zoltán György 6-3,6-2 Pokorny/Gradischnig - 

Szabó/Pohly 

M.Havas - Magyarosi Edina 6-7,6-7 A.Klammer - Pörzse Tamás 7-6,3-6, 4-10 6-3,6-4 

D.Sperneder - Rózsavölgyi Éva 5-7, 3-6 H.Rauscher - Pohly Ferenc 6-0,6-1 Klammer/Haupt-

B. - Birkás/Pörzse 

G.Pötzelsberger - Pörzse Andrea 6-0,6-1 F.Gehbauer - Erdélyi László 6-0,6-1 3-6, 4-4 w.o. 

M.Kasperak - Magyarosi Edina 6-1, 7-5 Resch-G./Lund - Rózsavölgyi/Zoltán 6-2 

A találkozón 11 osztrák győzelem mellett 6 magyar siker született. 

A jól szervezett rendezvény méltó befejezése a kellemes hangulatú közös vacsora volt. 

 

 

2011 HELSINKI- SZENTPÉTERVÁR 

A magyarországi ILTC eddigi történetének legnagyobb létszámú küldöttsége vett részt ezen a 

felejthetetlen, 2 országot is érintő úton. 

Amikor a meghívó finn klub értesült arról,hogy 17 főt kell ebédre vendégül látni, bizony 

meginogni látszott a 2011. évi költségvetésük.Helsinkiben 3 napot töltött a 

delegációnk.Ezalatt játszottuk le a barátságos mérkőzést a finn klubbal.Sajnos az időjárás nem 

kedvezett a találkozónak, így részben fedettpályán kellett lebonyolítani a mérkőzéseket. 

Eredmények : 

Erdei Ferenc - Petteri Pettersen Dygue 6/1,6/3 

Turi Zsuzsa - Petra Thoren 1/6,0/6 

Pohly Ferenc - Tapio Jokkinen 7/6,3/6,10/7 



Kocsis Ferenc - Raine Björkholm 6/4,6/2 

Dávidházy János - Lars Sjömen 3/6,2/6 

Zoltán György - Taru Calonius 2/6,5/7 

Sáfár Iván, Révész László - Björkholm,Sjömen 1/6,3/6 

Erdei Ferenc,Nagy Mátyás - Calonius, Pettersen 6/3,6/2 

Az eredmény tehát 4 : 4 lett. 

Ezután a finn klub egy finom ebéden látta vendégül a magyar csapat tagjait, ahol a szokásos 

ajándékozások is megtörténmtek.A Helsinkiben töltött idő alatt megnéztük a kikötőt,sétáltunk 

a városban, bár a kellemetlenül hűvös idő - 10C fok körül - nem volt valami lélekemelő. 

Május 30.-án tizenöten vágtunk neki a Helsinki és Szentpétervár közötti mintegy 3 órás 

útnak.Már a vonat maga sem emlékeztetett a hazaiakra, különösen ,amikor a csodásan tiszta 

kocsikat is megláttuk.Szinte észrevétlenül suhant velünk a szerelvény, helyenként 220km/h 

sebességgel.Szentpétervárról, az ott töltött 5 napról pedig csak felsőfokokban lehet 

beszélni.Az Ermitázs,a Petrodvorec, a Cárszkoje Szelo mind gyönyörűen helyreállítva, 

felejthetetlen látnivalókkal örvendeztetett meg bennünket.Agyönyörű tavaszi időben sétálni a 

Nyevszkij Proszpekten olyan érzést keltett, mintha Párizsban, Londonban élveznénk a 

nyüzsgő világváros lüktetését. 

Úgy gondolom, a hozzátartozóink sem bánták meg,hogy eljöttek erre a kirándulásra.Bátran 

ajánlható minden érdeklődőnek egy szentpétervári utazás. 

Zoltán György csapatkapitány 

Klubtitkár 

 

2011 Magyar - izraeli ILTC csapattalálkozó  Budapesten 

2011.szeptember 10. Magyar - izraeli ILTC csapattalálkozó Budapesten. 

Az ellenfél játékerejére jellemző , hogy verőfényes csodálatos időben lezajlott mérközések közül az 

első három férfi játékosunk egyike sem tudott játszmánként 3 gémnél többet nyerni. Egyedül Pohly 

Feri kapott verhetőnek tünő ellenfelet aki fájós karja ellenére több mint két órás küzdelem után a 

lehető legkisebb különbséggel le is győzte ellenfelét. 

 

A nőknél viszont mind a két egyesben mind a párosban a mieink nyertek. Ekkor már látható volt hogy 

a két férfi páros dönti el a végeredményt. Amíg a Birkás Mikit is simán megverő , Mark Bergman - 

egyébként a vendég klub elnöke - párosban is uralta a pályát , a másik kettősünk rácáfolt a 

papírformára és nagy küzdelemben győzni tudott.Ezzel a hollandok és a kanadaiak elleni hazai 

vereség majd a finnekkel Helsinkiben elért döntetlen után sikerült győzelemmel zárni az igen 

mozgalmas , programokban gazdag idényt. 

 

Eredmények: 

 



Birkás Miklós - Mark Bergman 3 :6 , 2 : 6 

Kocsis Ferenc - Avinom Block 0 : 6 , 2 : 6 

Zoltán György - Ronny Goldman 2 : 6 , 3 : 6  

Pohly Ferenc - David Kalovsky 7 : 5 , 4 : 6 , 10 : 8 / tie break / 

Turi Zsuzsa - Ruthy Yshai 6 : 0 , 6 : 3 

Bécsi Baba - Bat-Sheva Mandel 6 : 0 , 6 : 0 

Stumpf Zoltán , Erdei Ferenc - M. Bergman , A. Block 2: 6 , 1 : 6 

Almai János , Nagy Mátyás - R.Goldman , D.Kalovsky 4 : 6 , 6 : 4 , 7 : 5 

Rózsavölgyi Éva , Magyarossy Edina - R. Yshai - B-S. Mandel 6 : 0 , 6 : 1 

A mérközést követő közös ebéden Hámori Tamás köszönte meg a sportszerű küzdelmet és azt hogy 

közel 7-8 évi levelezés , személyes megbeszéléseket követően ez a találkozó végül is realizálódhatott. 

Bat -Sheva , a vendég klub titkára és csapatkapitánya meghatódva köszönte meg az általa " 

felülmúlhatatlannak " nevezett fogadást. Egyúttal izraeli vsszavágóra hívta meg a magyar csapatot , 

amélynek előzetes dátuma 2013. áprilisa. 

 

2012.május 22 : holland klub elleni mérközés Budapesten 

Az elmút évi hollandiai találkozó visszavágójaként egy holland minicsapat / 3 férfi és 1 női játékos / 

érkezett fővárosunkba , a nyári hőségben lezajlott találkozóra.  

 

Játékerőt tekintve viszont meglehetősen erősnek bizonyultak , hiszen a korosztályában sokszoros 

magyar bajnok Fábián Zoltán kivételével a további négy mérközést elvesztettük , egy pedig - közös 

megegyezéssel - döntetlen lett mivel mindkét versenyző nyert egy-egy játszmát , a döntő szettet 

viszont nem játszották le. Így a csapattalálkozó végeredménye 4,5 - 1,5 lett a hollandok javára.  

 

Részletes eredmények :  

 

Férfi egyes:  

 

Almai János - Fried Schmitz 6 : 1 , 2 : 6 

Fábián Zoltán - Just Barth 6 : 3 , j.n 

Jerney Ádám - Jasp Arends 4 : 6 , 2 : 6 

 

 

Női egyes:  

Magyarossy Edina - Nora Blom 1 : 6 , O : 6  

 

Férfi páros:  

Zoltán Gy , Jerney Á - F. Schmitz , J. Arends 1 : 6 , 3 :6  

 

Vegyes páros:  

Almai J , Baliga Judit - J. Barth , N. Blom 1 : 6 , 3 : 6 

 

2011. junius 14 : Kanadai klub elleni találkozó Budapesten 

Éveken át folytatott levelezés eredményeként végre létrejött a várva-várt találkozó a kanadai klub 

versenyzőivel.  



 

Az öt férfi illetve egy női játékosból valamint három hozzátartozóból álló csapat a Prágából érkezett a 

csehek hagyományos , a Roland Garrost követő hét végéjén lebonyolitásra kerülő, 3 ország klubjának 

tornájáról.Innen pedig Bécsben az osztrákoknál vendégszerepeltek.Vendégeink jól reprezentálták a 

soknemzetiségű országukat , hiszen afrikai eredetű férfi , Japánból bevándorolt női játékossal és egy 

vietnámi származású feleséggel érkeztek.  

 

A több korosztályos bajnokkal felálló vendégek elleni mérközésre a " szokásos " szinhelyen a volt 

Fonográf klubban került sor.  

 

Eredmények:  

 

Férfi egyes:  

Molnár István - David Dimmer 6 :1 , 6: 1 

Erdei Ferenc - Rosti Brankovski 6 : 3 , 3 . 6 , 12 : 10  

Fábián Zoltán - Terry Redvers 4 : 6 , 6 : 7 

Jerney Ádám - Rick Howell 6 : 4 , 5 : 7 10 : 12  

Varga Géza - Hani Ayoub 3 : 6, 3 : 6 

 

Férfi páros :  

Civin János , Zoltán György - David Dimmer , Terry Redvers 4 : 6 , 7 : 5 , 13 : 11  

Almai János , Molnár István - Rick Howell , Rosti Brankovski 6 : 1 , 4 : 6 , 6 : 10  

 

Vegyes páros : Szél Erzsébet , Vécsey Miklós - Kinuko Higashio , Hani Ayoub 0 : 6 , 1 : 6  

 

Amint látható a mérközések zöme szoros küzdelmet hozott.Nem sok hiányzott hozzá, hogy csapatunk 

, a hollandok elleni itthoni vereség majd a Helsinkiben elért döntetlen után megszerezze első idei 

győzelmét. Amíg Varga Géza nem bírt a rengeteg kiváló rövidet ütő ellenfelével , Fábián Zoli de még 

inkább Jerney Ádám igen közel állt a győzelemhez.A páros is alakulhatott volna szerencsésebben , 

hiszen Molnárék a sima első szettjük után csak óriási csatában kaptak ki.Minden dicséretet 

megérdemel Molnár Pista a gémeken belül küdelmes de végül sima egyes győzelmért valamint Erdei 

Feri , aki nálanál tapasztaltabb ellenfelet győzött le. Zoltán Gyuriék ugyancsak szép sikert értek el az 

összeszokott , otthon több bajnoki cimet szerzett , vendégpáros ellen.Az már viszont csak feltételezés 

hogy a játékra jelentkező Rózsavölgyi Éva bizonyára megverte volna a fáradtság miatt csak egy 

vegyespárost vállaló ellenfelét.Az eredmény így végül 5 :3 lett a kanadai klub javára.  

 

David , a vendégek csapatkapitánya , a találkozót követő ebéden Hámori Tamás alelnök köszöntője 

majd az ajándékok átadását követően kiemelte, ragyogóan érezték magukat Budapesten ,és örültek a 

sok szinvonalas összecsapásnak. Egyúttal meghívta klubunkat hogy jövöre látogassunk el hazájukba. 

A visszavágó helyszine Torontó egyik legszebb klubja lesz. Az időjárást tekintve a szeptemberi 

időpontot javasolta. Ebben az esetben az US Open meglátogatásával is össze lehet kötni a kiutazást. 

 

2011. december 14. Karácsonyi Party 

A már hagyományos karácsonyi összejövetelen ismét szinte a teljes taglétszámunk megjelent a 

hozzátartozókkal együtt közel 50 -en voltunk . 



Taróczy Balázs  elnökünk köszöntőjét követően a tagság a vacsora melletti jó hangulatban 

elevenítette fel az év eseményeit , kezdve a rendkivül jól sikerült idénnyitó teniszjátékkal összekötött 

klubnaptól a helsinki mérkőzést követő szentpétervári kirándulás maradandó élményéig. 

 

2012 A norvég klub elleni mérkőzés Budapesten. 

A négy évvel ezelött Oslóban lezajlott találkozó visszavágójaként 2012. május 12-én a volt Fonográf 

klubban ismét megmérkőzött egymással a két csapat.  

 

A vendégek számára kissé szokatlan , igazi nyári meleg ellenére , a norvég játékosok ugyancsak 

kitettek magukért. Igaz klubunk erősen tartalékosan állt fel - az érintett korosztályban a hazai 

legjobbjaink a különböző külföldi vagy hazai csapatbajnokságban szerepeltek - azért ennél szebb 

eredményre számitottunk , hiszen egyetlen játszmát sem sikerült nyernünk. A norvégok ugyanakkor 

legjobbjaikkal jöttek , csak példának Kristin Horn előkelő helyen áll az europai senior ranglistán vagy 

Swerre Worren két évvel ezelött korosztályában a 18.helyen végzett a világranglistán.Így aztán nem 

csoda hogy versenyzőink sok esetben egy-egy játék megnyeréséért is nagy csatát vívtak.  

 

Eredmények :  

 

Női egyes:  

Kristin Horn - Alpárné Mária 6 :0 , 6 : 0  

 

Férfi egyes :  

Kristen Fari - Jerney Ádám 6 : 2 , 6 : 2  

Swerre Worren - Sáfár Iván 6 : 1 , 6 :1  

Kjell Worren - Pohly Ferenc 6 : 1 , 6 : 1  

 

Férfi páros:  

K.Fari - Finn Sohol , Jerney Á. - Dojcsák Győző 6 : 2 , 6 : 1 K.Worren , S.Worren , Pohly F. - Vécsey 

Miklós 6 : 3 , 6 :4  

 

Vegyes páros:  

S.Worren , K.Horn - Sáfár I - Alpárné M. 6 : 3 , 6 : 0  

 

A jóhangulatú mérközéseket követő ebéden Hámori Tamás alelnök hangsúlyozta örül annak hogy a 

kétoldalú kapcsolatok folytatódnak.Gratulált az eredményekért bár megjegyezte a visszavágás " túl 

jól " sikerült , hiszen legutóbb , ha szorosan is , de a magyar csapat győzött.  

 

A vendéglátó csapat kapitánya megköszönte a kiváló feltételeket és ujabb találkozóra hívta meg a 

házigazdák csapatát Norvégiába. 

 

 

 

 



2012 Tájékoztatás Wimbledonról 

Dear Honorary Secretary/IC President  

 

As you are well aware, there is always an unprecedented demand for tickets for Wimbledon , so your 

members will be pleased to know that we have just put on the homepage of Council website : 

www.ictennis.net a specially-negotiated package, for IC members and their friends.  

 

We would be very grateful if you would circulate your members urgently, please.  

 

There are two types of package : 

• the “VIP” which includes tickets, accommodation and food and wine during the day  

• the Baseline, which involves only tickets and hotel accommodation.  

 

These are totally bonafide hospitality packages and it is in the interest of ICs to try to utilise them, for 

reasons which will become apparent at this year’s AGM.  

 

This is part of an initiative by the All England Lawn Tennis Club to try to get extra tickets to the real 

foreign tennis fan, and that means that you can make them available for members of tennis clubs all 

over the world, which should make you all very popular!  

 

Furthermore, you may have sponsors who would be interested and would repay you by funding one 

of your events or matches after they have taken advantage of the special IC discount, which you can 

obtain by quoting the IC Voucher code ‘IC 2012’.  

 

Full details of the offer, the prices, which are in GB pounds per person, sharing a double room, 

together with the points of contact, are available at the bottom of the third page of this article on the 

website.  

 

If this experiment goes well this year, we will be able to give you much more notice for the same 

offer to take place next year.  

 

Kind regards  

 

Paul  

 

Paul Hutchins 

IC Council 

 

2012 Jegyzőkönyv  a Magyarországi International Tennis  Club éves közgyüléséről  

Időpontja : 2012. április 23. hétfő 18 óra. 

Helyszine : Bpest .V.Cukor u. 5.sz. alatti rendezvény terem. 

 

1.Taróczy Balázs elnök megnyitja az ülést , megállapítja hogy a tagok 54 %-a van jelen , ezzel az ülés 

határozatképes , javasolja a jegyzőkönyv vezetőjének Ambrus Istvánnét , hitelesitőnek Varga Gézát és 

Zoltán Györgyöt és a közgyűlés levezető elnökének Hámori Tamás alelnököt. 

 



A megjelentek egyhangúlag elfogadták a javaslatokat valamint a tervezett napirendet. 

 

2.Varga Géza részletesen ismertette a kiosztott elszámolás alapján a 2011.évi gazdálkodásról késztett 

beszámolót , amelynek alapján a klub bevétele 1.064.598 Ft , míg a kiadások összege1.372.518 Ft 

volt. A többlet kiadás oka , hogy az egyesület a tervezett 2 helyett 3 külföldi csapatot fogadott, 

amelyek létszáma is nagyobb volt a szokásosnál. A különbözetet a klub tartalékából fedezte. Két 

hozzászólás és annak megválaszolása után a résztvevők a beszámolót egyhangúlag elfogadták. 

 

Ugyancsak Varga Géza terjesztette elő az ezévi költségvetés sarokszámait.A klub továbbra is két 

fogadást tervez. Ismertette egyúttal az elnökség javaslatát a tagdíjak változatlan tartásáról / 

Különböző kategóriákban 40 e, 20 e, 10 e és 5 ezer Ft / Az előterjesztést és a javaslatot a jelenlévők 

egyhangúlag megszavazták. 

 

3.Hámori Tamás foglalta össze az elmúlt évben szervezett eseményeket : szezonnyitó klubnap , 

klubközi mérközések : Helsinkiben / eredmény 2 : 8 / egy életre szóló szentpétervári kirándulás 

élményével , további mérközések a hollandokkal / 1,5 - 4,5 mert egy mérközés egy-egy játszma után 

közös megegyezéssel nem folytatódott / , a kanadaiakkal / 3 : 5 / majd az izraeliekkel / 5 : 4 végre 

győzelem / , Mindhárom találkozó itthon került sorra , végül a tradicionális karácsonyi parti. 

 

Ezt követően ismertette az ezévre előkészitett programokat.A szezonnyitó rendezvényre ezúttal 

takarékossági okokból nem kerül sor. Egyelőre egy külföldi klub igazolta vissza a meghívást, a 

norvégok 6-8 fős delegációval május 11-én érkeznek Budapestre , a mérközés időpontja másnap 10 

óra a Fonográf klubban.Szervezi : Hámori Tamás 

 

Két kiutazás van szervezés alatt , a bolgár útra a Wizzair menetrendjéhez igazodva julius 11-15 között 

kerülhet sor , a jelenlévők válaszai szerint hozzátartozókkal mintegy 14-16 fő lehet érdekelt. A 

repülőjegy , a feladott csomag függvényében kb 30-40 e Ft , a szálloda kb 50 Euro/ fő.Szervezi Hámori 

Tamás és Turi Zsuzsa. 

 

A kanadaiak szeptember 17-vel kezdödő héten várják Torontóba klubunkat.A repülőjegy 180e Ft-tól 

kezdődik , kétágyas szoba 100 US dollár körül foglalható a belvárosban. Előzetes érdeklődés alapján 

16-18 fős küldöttség is összeállhat.Csapatkapitány Zoltán György. 

 

4.Titkárváltás. 

A legutóbbi elnökségi ülésen Zoltán György bejelentette , hogy májustól kezdödő új , sok utazással 

járó , elfoglaltsága miatt lemond a titkári megbízásáról. Hámori Tamás egyrészt megköszönte Zoltán 

György eddigi értékes munkáját másrészt bejelentette az előzetes megbeszélések alapján az elnökség 

Ambrus Istvánnét javasolja erre a tisztségre. A javaslatot a tagság egyhangulag támogatotta 

 

5 Egyebek. 

A levezető elnök elmondta , a klub web lapja megújult és Bor Péter / MTSZ / a továbbiakban már 

mint a klub nem fizető tagja folyamatosan feltölti a jövőbeni informácókat és beszámolókat , fotókkal 

egyetemben a honlapra. 

 

Ambrus Istvánné bejelentette hogy az OTP-nél intézi azt, hogy aláiró legyen, ugyanakkor kéri a klub 

székhelye kerüljön át alábbi címre: 1121.Bp.Zsigmondy V.u. 6/B  

 

 

 



Készült : Budapesten 2012. május 2-án . 

 

 

Készitette :  

 

/ Ambrus Istvánné / 

 

Hitelesitők :  

/ Varga Géza /  

/ Zoltán György / 

 

2012 Tájékoztatás  

ILTC-hírek: Karácsonyi parti decemberben, 2013-as nemzetközi programok: 

 

1. Október 13-án , szombaton - a volt Fonográf klubban - sikeres szezonzáró találkozót tartottunk.A 

ragyogó időben 10-től különböző összeállitásban teniszeztünk majd közös ebédre került sor. 

 

2. A tradicionális karácsonyi party időpontja a szokásos helyen december 14-e , péntek 18 óra.  

 

3. A jövő évre tervezett nemzetközi program a következő : 

 

- májusban a dán klub csapatának fogadása 

- junius 19-23 között kiutazás Izraelbe az ottani klub meghívására 

- julius 18-20 a brit klub legutóbbi látogatásának viszonzása Angliában 

- szeptemberben az orosz klub játékosainak fogadása. 

 

December 16-tól a Wizzair közvetlen járatot indít Bp és Tel Aviv között.Jegyet már most is lehet 

foglalni mintegy 50 ezer Ft-ért. Ez az ár nyilvánvalóan fokozatosan emelkedni fog, hiszen más 

járatokon kb 120 ezer Ft-ba kerül jelenleg egy repülőjegy. 

Ezért azok akik részt szeretnének venni ezen a találkozón mielőbb jelentkezzenek a titkárnál hogy a 

jegyvásárlást elindítsuk.Az izraeli fél hamarosan tájékoztatást ad a várható szállásköltségről is. 

 

4.Ismételten kérjük hogy aki még az ez évi tagdíj befizetési kötelezettségének nem tett eleget azt 

sürgősen tegye meg.Csekket ugyancsak a titkárunktól lehet soron kivül kérni. 

 

Üdvözlettel, 

 

az Elnökség 

 

 

 

 



Közgyűlés 2013. április 3-án 

Ezúton értesítünk arról , hogy éves közgyűlésünk időpontja : 2013. április 3-a , szerda 18.00 óra , 

helyszíne a volt Fonográf teniszklub étterme / 1225.Budapest.Költő u. 30 / 

 

Napirendi pontok : 

1. Az elnök köszöntése , a határozatképesség megállapítása , a jegyzőkönyv vezető illetve a 

hitelesítők személyének jóváhagyása. 

/ Taróczy Balázs / 

2. Beszámoló az egyesület 2012.évi gazdálkodásáról , javaslat a 2013. évi költségvetési tervre 

valamint az éves tagdíj összegére 

/ Varga Géza / 

3. Az elmúlt évi programok áttekintése / Ambrus Erzsébet / 

4. Az ez évi hazai és nemzetközi programok előkészítésének állása / Hámori Tamás / 

- szezonnyitó rendezvény / javasolt időpont : május 4-e / 

- tervezett nemzetközi találkozók Budapesten / dán : május , orosz szeptember / 

- kiutazások 

= Izrael : június 19-24 / csapatkapitányi beszámoló : Radnóti György 

= Anglia/ London : július 18-19 , csapatkapitányi beszámoló : Dávidházy János 

- szezonzáró rendezvény / javasolt időpont : október 12-e / 

- karácsonyi party / december 13-a / . 

5. Egyebek 

 

Ha esetleg még adós vagy az elmúlt évi tagdíj befizetésével azt mielőbb - de legkésőbb az ülést 

követően - feltétlenül rendezni szíveskedj. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tudsz megjelenni 

az ülésen kérjük , hogy ezt ugyancsak a titkárunknál telefonon vagy emailen 2013. március 28-ig 

jelezd. Ambrus Erzsébet : tel :2493092 , O6 -30-4152051 mail: ambrusei3@t-online.hu.  

 

Üdvözlettel  

 

az Elnökség 

 

2013 Az izraeli klub elleni mérkőzés Hertzlyában (2013.06.22.) 

A 2011 szeptemberi, budapesti, 5:4 –es győzelmünkkel végződött találkozó visszavágójaként, az 

izraeli klub meghívására került sor a mérkőzésre. Az izraeli csapat hazai (számunkra szokatlan, 

kemény) pályán nagyon erősen állt fel. Ezt tükrözi a 7:1-es végeredmény. Íme, a részletek: 

 

FE: 

Shay Avramovich – Radnóti György 6:0 6:2 

Joe Oren – Vécsei Miklós 6:1 6:2 

Oded Shay – Kocsis Ferenc 6:0 6:4 

 

NE: 

Magyarosy Edina - Diza Hadar 6:2 6:3 

Julian Milner – Dudics Júlia 7:5 6:4 

 

FP: 



Fivel/Bergman – Vécsei/Kocsis 6:3 6:2 

 

VP: 

Yishai/Avramovich - Dudics/Kende 7:6 

Straus/Goldman – Magyarosy/Radnóti 6:4 6:2 

 

A mérkőzést követő vacsorán a meghívó klub elnöke Mark Bergmann megköszönte látogatásunkat, 

és kifejezte reményét a két klub közötti további együttműködésre. Csapatkapitányunk, Radnóti 

György válaszbeszédében átadta elnökünk, Taróczy Balázs üdvözletét, megköszönte a kedves 

fogadtatást, a szabadidős programok szervezésében nyújtott segítséget, és emlékeztetve arra, hogy 

most a két klub közötti csapattalálkozó 1:1-re áll, meghívta az izraeli klubot 2-3 év múlva egy 

budapesti visszavágóra. 

 

A sportprogramon kívül minden időt kihasználtunk az ország megszámlálhatatlan nevezetességeinek 

megtekintésére: így város néztünk a jeruzsálemi Old City-ben, megtekintettük a siratófalat, Dávid 

király sírját stb, kirándultunk a Holt tengerhez, Massadába is eljutottunk,és megnéztük Tel-Aviv 

nevezetességeit is. 

 

Összességében nagyon kellemes, élmény dús 5 napot töltöttünk Izraelben. 

 

2013 Karácsonyi vacsora 

 

Kedves Klubtársak! 

 

Szeretettel meghívunk minden tagunkat és partnerét december 13.-án pénteken délután 18:30-kor 

kezdődő Karácsonyi Vacsorára, amelyet a szokásos helyszínen a Hegyvidéki Polgári Klubban(korábbi 

nevén „Fonográf”)rendezünk. Cím: 1121 Bp. Költő u. 30. 

 

Kérjük a részvételt telefonon Ambrus Istvánné Széll Erzsébet részére (30 415 2051), vagy e-mail-en 

ambrus.export@ambrusexport.hu jelezni.  

 

Kérünk mindenkit, aki az ezévi tagdíjjal még tartozik, szíveskedjen bármely OTP fióknál befizetni a 

klub számlájára, vagy átutalni: M. Intern. Lawn Tennis Club 11702036-20637888-00000000,vagy a 

vacsorán készpénzben rendezni. 

 

Végül minden kedves sporttársunknak, akik valamilyen okból nem tudnak résztvenni a vacsorán, 

ezuton kívánunk kellemes Karácsonyt és boldog Újesztendőt!  

 

Az Elnökség nevében: 

 

Ambrus Istvánné Széll Erzsébet 

klubtitkár 

 

 



ILTC Hírlevél 2014/1 

1. Karácsonyi parti 

 

December 15-én , pénteken a szokásos helyszínen a Hegyvidéki Polgári / a volt Fonográf / Klub 

éttermében került sor klubunk 18. karácsonyi összejövetelére , amelyen hozzátartozókkal együtt 

közel negyvenen vettek részt , köztük a korábbi sokszoros bajnokunk Baranyi Szabolcs és az újonnan 

felvett neves amatőr játékos Kenyeres János. A klubtagok , amellett hogy élvezték a különleges 

menüt , jó hangulatban elevenítették fel az év nevezetes eseményeit , többek között az angol és az 

izraeli kiutazás utolérhetetlen élményeit valamint az orosz klub ellen itthon vívott mérkőzéseket , 

ahol korábbi tagunk Gáspár Balázs is erősítette csapatunkat. 

 

Hámori Tamás ismertette a klub életében legutóbb bekövetkezett változásokat, így Taroczy Balázs 

lemondását az elnöki pozícióról valamint Varga Géza bejelentését elnökségi tagságáról történő 

visszalépéséről , továbbá arról , hogy az eredeti tervekkel szemben mégsem jött össze elegendő 

jelentkező a 2014 április 15-19 – én Mexikóban megrendezésre kerülő IC Week –re. Ezért erről a 

hagyományos csapat találkozóról ez évben klubunk távol marad. Ezt követően tájékoztatást adott az 

így is gazdagnak ígérkező 2014. évi előzetes nemzetközi programról. 

 

Radnóti György pedig annak az elnökség által kijelölt munkacsoportnak a tevékenységéről számolt be 

– tagjai rajta kívül , Ambrus Erzsébet, Hámori Tamás , Pohly Ferenc és Zoltán György - amely a 

várhatóan április elején sorra kerülő közgyűlés alapszabály módosítási javaslatait , és a választást 

készíti elő. Ennek keretében megalakításra került a Jelölő Bizottság is Pohly Ferenc vezetésével 

Alpárné Márta és Kocsis Ferenc közreműködésével. 

 

2. Nemzetközi program 

 

- kétoldalú találkozók 

 

= május 29 – június 1 : Monako csapata második alkalommal látogat Budapestre  

= június 10-12 : az Indiai klub első ízben szerepel Magyarországon érdekesség , hogy a vendégek 

családoknál szeretnének elszállásolást kapni , amelyet majd kint viszonoznának  

=augusztus 29-31 : az ILTC klubok közé legutóbb felvett tag a szlovénok várják a magyar csapatot  

 

- csapat versenyek  

 

= május 29 –31 : Potter Kupa Barcelonában 45 éven felüli férfiak 5 egyesből és 2 párosból álló 

csapatok viadalán 

= június 11-15 : négy nemzet találkozója Prágában , mellettünk a franciák és a szlovénok jelezték a 

részvételüket. Nincs kor illetve nem megkötés, csak párosok játszanak , más nemzetbeliekkel vegyítve 

, létszám limit sincs. 

= augusztus 28-31 vagy szeptember 4-7 között: La Careta Trophy Heidelbergben 3 fős / egy 50+ és 

egy 60 + és egy kapitány / női csapatok találkozója amennyiben 8 nevező klub összejön  

 

Feladatok : a. összegyűjteni a jelentkezőket / figyelem , sajnos a monakoi illetve az indiai fogadás egy 

időben van a barcelonai és a prágai kiutazással /  

Határidő : 2014.január 20 , felelős : Ambrus Erzsébet  

b. a következő elnökségi ülés a jelentkezések ismeretében kijelöli a csapatkapitányokat illetve 

áttekinti a közgyűlésre történő felkészülés állását 



Határidő : 2014.január 31 , felelős : Hámori Tamás 

 

3. Egyéb információk 

 

Természetesen a szokásos szezonnyitó- és záró rendezvény valamint a tradicionális karácsonyi party 

ugyancsak része az ez idei esemény naptárnak. Mindezek időpontjáról a következő hírlevélben adunk 

tájékoztatást.  

Egyúttal meg szeretnénk ragadni az alkalmat hogy minden kedves klubtagunknak és családjuknak 

nagyon boldog új esztendőt kívánjunk. 

 

Budapest.2014.január 2. 

 

Az elnökség 

 

Beszámoló az angol-magyar IC csapattalálkozóról, (Moor Park  2013 július 20-21) 

 

A 9 szenior játékosból álló, Dávidházy János csapatkapitány által vezetett együttesünk július 18-án 

érkezett meg a Buckinghamsire-i Bellhouse hotelbe. Először Windsor város egyik elöljárójának 

vezetésével részt vettünk egy informatív és szórakoztató városnézésen, amit egy eredeti, 17 századi 

angol étteremben elköltött vacsora követett.  

 

Pénteken egy londoni városnézés következett a hétvégi tenisz meccsre való felkészülés jegyében. A 

városnéző buszokkal megtekintettük a főváros legtöbb nevezetességét: Buckingham Palace, St Paul’s 

Cathedral, Tower, Tower Bridge. Szállodába visszatérésünk előtt tettünk egy hajóutat a Temzén. Ezt 

követően a nagy-britanniai IC vendégül látott bennünket egy első osztályú vacsorára, melynek kiváló 

minőségéhez valószínűleg jelentős mértékben hozzájárult az étterem konyháján dolgozó magyar 

főszakács is.  

 

Szombaton reggel a meccs előtt mindannyian összegyűltünk a nyári napsütésben ragyogó Moor 

Parkban. Kávézást és a csapatok bemutatását követően elkezdődött a mérkőzés a fogadó csapat 

zászlóival körülvett pályán. Játékosaink többségének először volt alkalma füves pályás 

tapasztalatokat szerezni. Ez a tény párosulva azzal, hogy házigazdáink egy egészen kiváló, füves 

pályás veteránokból álló csapatot állítottak össze, az eredményt tekintve nagyon megnehezítette 

helyzetünket: mindössze egyszer jutottunk el egy szettben 5 gémig, mielőtt a pihenést nyújtó 

kellemes büfé ebéd ideje elérkezett.  

 

Hiú reménynek bizonyult az is, hogy az evés energiával tölti fel csapatunkat, miközben az angolokat 

elaltatja, hiszen ellenfeleink délután is a perzselő déli napsütéshez hasonló könyörtelenséget 

mutattak. Az egész napos küzdelem (3 forduló egyéni/párosok/ vegyespáros) után az eredmény 17:0 

volt vendéglátóink javára. A club terasz-bárjában frissítő italok fogyasztásával enyhítettük 

fájdalmunkat. Este egy 3 fogásos vacsorára láttak vendégül a csodálatos kilátást nyújtó Thornhill 

teremben. A vacsorát követő beszédekben jelezték, hogy másnapra frissítik csapatuk összeállítását, 

és bátorítottak bennünket a Moor Park borkínálatának és vendégszeretetének élvezetére.  

 

Vasárnap is egy csodálatos nyári napunk volt. A Turi Zsuzsa – Erdei Ferenc vegyes párosunk igen 

szoros mérkőzésre késztette ellenfelét, ami azonban az összeredményt természetesen nem tudta 

befolyásolni: a 2 nap összesítésében a brit csapat 29:0-ra bizonyult jobbnak. A találkozó egy kiváló 



büfé ebéddel és az ajándékok átadásával fejeződött be. Csapatkapitányunk, Dávidházy János 

megköszönte az IC of GB-nak a vendégszerető fogadtatást, és kifejezte reményét egy 

viszontlátogatásra a jövőben.  

 

A magyar csapat játékosai voltak: Turi Zsuzsanna, Dudics Júlia, Nagy Mátyás, Zoltán György, Erdei 

Ferenc,Kocsis Ferenc, Vécsei Miklós, Patkai Róbert, Dávidházy János (cs.k.) 

 

 

2014 Közgyűlési meghívó 

Kedves Klubtársak!  

 

Egyesületünk elnöksége nevében ezúton meghívunk klubunk soron következő évi rendes 

Közgyűlésére, melynek  

 

- időpontja: 2014. április 4. 18 h. 

- helyszíne: Fonográf Klub 1121 Bp. Költő u. 30.  

 

A Közgyűlés tervezett napirendje:  

 

1. Megjelent klubtagok üdvözlése 

2. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

3. Határozatképesség megállapítása, napirend ismertetése, esetleges kiegészítése és elfogadása 

4. Beszámoló a 2013-as évről 

5. Beszámoló a 2013-as pénzügyi évről 

6. Módosított alapszabály megvitatása, elfogadása 

7. Tisztségviselők választása 

7.1. A jelölő bizottság előterjesztése 

7.2. Esetleges további jelölések, jelölő lista lezárása 

7.3. Szavazás- elnökre 

7.4. Szavazás – elnökségi tagokra (5 fő) 

7.5. Szavazatszámlálás- eredmény ismertetése 

8. Új elnök/elnökség tájékoztatója 

8.1. 2014-es pénzügyi terv ismertetése 

8.2. Tájékoztatás a 2014-es programok szervezésének állásáról 

8.3. Tiszteletbeli tagok felvételére vonatkozó elnökségi tájékoztatás 

9. Egyebek 

 

A módosított alapszabály tervezetét mellékelve megküldjük és kérjük, hogy esetleges kérdéseiteket, 

észrevételeiteket és javaslataitokat Radnóti György (gyradnoti@gmail.com) és Hámori Tamás 

(thamori.isrbt@t-online.hu) részére szíveskedjetek megküldeni.  

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés időpontja 2014. április 4. 18:30, azonos 

helyszínen. 

 

Kérünk minden kedves klubtársat, hogy annak érdekében, hogy Közgyűlésünket 18 h-kor el tudjuk 

kezdeni, a szükséges adminisztráció (jelenléti ív aláírása) céljából lehetőség szerint 17: 45-ig érkezzen 

meg.  



 

Elnökség nevében üdvözlettel: 

 

Ambrus Istvánné klubtitkár 

 

 

2014 Alapszabály módosító javaslat 

 

Magyarországi International Lawn Tennis Club 

Alapszabály 

 

Alulírottak, mint a Magyarországi International Lawn Tennis Club szavazati joggal bíró tagjai a Club 

alapszabályát Közgyűlési Határozat alapján az alábbiak szerint módosítjuk: 

 

I. a) A club (egyesület) neve 

Magyarországi International Lawn Tennis Club 

 

b) A club (egyesület) idegen nyelvű elnevezése és rövidítése: 

International Lawn Tennis Club of Hungary (I.L.T.C.H.) 

 

c) A club (egyesület) székhelye: 

1121 Budapest Zsigmondy Vilmos u. 6/B (A mindenkori titkár lakcíme kell)  

d) A club (egyesület) jogi személy. 

II. a) A club (egyesület) jelvénye, emblémája: 

Megegyezik a nemzetközi International Lawn Tennis Club-ok egységes emblémájával, vagyis a képen 

egy stilizált teniszlabdába foglalva teniszpálya, felette két félgömb a világ országaival, látható. Ezek 

felett „The International Lawn Tennis of „míg a kép alatt pedig Hungary felírat olvasható. A kép négy 

oldalán balról Amicita (Barátság) felül Benevolentia (Jóakarat) alul a Virtus (Bátorság) és jobbról az 

Aequitas (Egyenlőség) latin szavak olvashatók. 

 

b) A club (egyesület) pecsétje – zászlója: 

Azonos címerrel készülnek. 

 

c) Egyéb azonosítást szolgáló eszközök:  

Nyakkendő, csokornyakkendő, női kendő, - mindezek azonos szürke alapon – széles és keskeny 

jellegzetes rózsaszínű csíkozással. III. A club (egyesület) célja: 

a) Baráti találkozók, versenyek szervezésével fejleszteni a barátságot mindazon játékosok között, akik 

életük folyamán profi vagy amatőr szintű versenyeken játszottak vagy a hazai és nemzetközi tenisz 

sportvilágban tevékenykedtek. 

b) Bátorítani, fejleszteni és fenntartani a „fairplay”-t és a sportbaráti egyetértést a világ bármely 

részéről érkező játékosok között. c) Más országok teniszklubjai játékosainak fogadását megszervezni. 

d) Meghívásra más országok teniszklubjainak meglátogatása saját költségen, barátságos mérkőzések 

lebonyolítás céljából. 

e) A klubtagok folyamatos informálása a saját, valamint a külföldi I.L.T.C. klubok tevékenységéről. 

 

IV. A club (egyesület) tagsága áll: 



a) alapító tagokból  

b) rendes tagokból 

c) junior tagokból 

d) pártoló tagokból 

e) tiszteletbeli tagokból 

f) látogató tagokból 

 

a) Alapító tagok azok, akik az alapító „Alapszabály”-t 1995-ben az előkészítő összejövetel alkalmával 

aláírták.  

b) Rendes tagok azok, akik folyamatosan részt vesznek a Club életében. Rendes tagok a következő 

feltételekkel választhatók: 

1. Ha két ajánló indoklással alátámasztott javaslatot tesz a tagfelvételre és azt az elnökség elfogadja 

és 

2/a Ha a javasolt személy tagja volt, vagy jelenleg is játékosa olyan csapatnak, amelyik nemzetközi 

szinten képviselte, vagy képviseli Magyarországot, 

vagy 

2/b Ha egyéni vagy páros versenyt nyert korosztályos-, felnőtt- vagy veterán-, hazai vagy nemzetközi 

versenyen,  

vagy 

2/c Ha tagja volt, vagy jelenleg is tagja, olyan teniszklubnak, amelyben való részvételt az elnökség a 

rendes taggá való megválasztásához érdemesnek tart, 

és 

3. Aki az éves tagsági díj megfizetésének folyamatosan és határidőre eleget tesz. 

 

c) Junior tagok korhatára 21 év. Junior tagok, felvételük esetében tagdíjat nem fizetnek, de 

választójoguk sincs.  

d) Pártoló tagok azok lehetnek, akik az alapszabályban rögzített pártoló tagsági díjat megfizetik, vagy 

ezt meghaladó nagyobb értékű szolgáltatást adnak a clubnak. Pártoló tagok az Elnökségbe, valamint 

a bizottságokba is választhatók. 

e) Tiszteletbeli tagokat olyan személyeket lehet választani, akik a hazai és/vagy nemzetközi 

teniszéletben különleges érdemeket szereztek. 

Tiszteletbeli taggá választhatók továbbá olyan külföldi személyek, akik hosszabb időre 

Magyarországra látogatnak és tagjai a saját országuk I.L.T.C-jének. 

f) Látogató tagnak olyan személyeket lehet megválasztani, akik tartósan ideiglenesen tartózkodnak 

Magyarországon. Látogató tagnak a rendes tagsági díjat kell megfizetni. A tagság megszűnik, amikor a 

személy végleg elhagyja Magyarországot.  

A következőkben a „tag” megnevezés a rendes-, junior-, pártoló-, tiszteletbeli- és látogató tagokra 

egyaránt vonatkozik. 

 

V. A tagsági viszony keletkezése: 

A clubhoz (egyesülethez) írásbeli kérelem alapján lehet csatlakozni, melyben két ajánló indokolja a 

felvételt. Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a felvételt kérő tag nyilatkozatát, melyben az 

alapszabály rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. (1.sz. melléklet)  

A tagok felvételéről az Elnökség dönt egyszerű többséggel, kézfeltartás útján. A felvételről titkos 

szavazást kell elrendelni, ha az ülésen a jelenlévők harmada ezt kéri. Ha a jelenlévők többsége a 

tagsági kérelem elutasítására szavazott, a kérelmező a választást követő egy éven belül nem nyújthat 

be újabb felvételi kérelmet. 

Minden új tag írásbeli értesítést kap a sikeres taggá választásáról és megkapja az alapszabály egy 

példányát, illetve felszólítást arra nézve, hogy a tagdíjat fizesse be.  



 

VI. A tagsági díj 

Az éves tagdíj befizetési kötelezettség minden év május 31-ig esedékes. Az év közben felvett új tagok 

fizetési kötelezettsége időarányosan áll fenn. A tagdíjak összegéről minden esztendőben az Elnökség 

javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A Közgyűlést minden év április 15-ig kell megtartani. 

 

VII. A tagsági viszony megszűnése 

A tagsági viszony megszűnhet: 

a) lemondással, kilépéssel 

b) kizárással 

c) törléssel 

A tagságáról az elnöknek benyújtott nyilatkozatával bármelyik tag, bármikor lemondhat. Tagsági 

viszonya a jövőre nézve szűnik meg, azonban felelős marad mindazon kötelezettségeinek 

teljesítéséért, amelyek a tagsági viszony megszűnéséig fennállnak. 

Amennyiben a club (egyesület) valamelyik tagjának viselkedése vagy cselekedetei a club egyesület) 

érdekeivel ellentétesek és súlyosan sértik azokat, az Elnökség az illető tagot írásban figyelmezteti és 

szüksége szerint lemondásra szólítja fel. 

Amennyiben a tagot az Elnökség lemondásra szólította fel és a tag a lemondását 30 napon belül nem 

nyújtja be, úgy az Elnökség ülésén a jelenlévők 2/3-os határozatával a tagot kizárhatja. Ezen 

időponttól kezdve a kizárt tagnak nincsen joga a tagsági díj visszafizetését követelni, vagy a club által 

biztosított jogokat gyakorolni. Amennyiben valaki a fent említett esedékességig nem fizette ki a 

tagsági díját, fizetési felszólítást kap. Amennyiben szeptember 30.-ig sem rendezi az éves tagsági díj 

befizetési kötelezettségét, akkor az Elnökség határozatával felfüggesztheti vagy törölheti tagságát. 

Kétévnyit meghaladó tagdíjhátralék automatikus kizárást von maga után.  

A tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatokkal szemben az érintett tag a kézhez vételtől 

számított 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet, a fellebbezés azonban tagsági viszonyának 

megszűnését nem érinti. A fellebbezést a soron következő közgyűlésen kell elbírálni. 

 

VIII. A club (egyesület) szervezetei: 

 

a) Közgyűlés 

A club (egyesület) legfőbb szerve. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni, 

minden év április 15-ig. Kötelező összehívni, ha az Elnökség összehívásról határoz, vagy a tagok 

legalább 1/3-a az Elnökséghez benyújtott írásbeli beadványában kéri azt. A közgyűlés tervezett 

időpontja előtt legalább 14 nappal a tagoknak írásbeli meghívót kell küldeni, melynek tartalmaznia 

kell a tervezett napirendi pontokat. A tagok a közgyűlésen a napirend előtti felszólalásban tehetnek 

írásban is megfogalmazott új napirendi pontokra javaslatot. Az így javasolt pontokról a közgyűlésnek 

kell határozni. 

A közgyűlés határozatait – ha az alapszabály kivételt nem tesz – egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 

A jelenlevők 2/3-ának szavazata szükséges az alapszabály módosításához illetve a clubnak 

(egyesületnek) más egyesülettel (clubbal) való egyesülésének illetőleg club (egyesület) 

feloszlatásának kimondásához. 

A közgyűlésen az összes rendes tagnak van szavazati joga. A rendes tagok – a saját szavazati jogukon 

felül – maximum három rendes tagtól vállalhatnak el megbízást a közgyűlésen való szavazásra. 

Szavazategyenlőség esetében az elnök szavazat dönt. 

A közgyűlés határozatképességéhez az összes tag 50%-ának jelenléte szükséges. 

Határozatképtelenség esetén 30 perccel később, azonos napirenddel, a közgyűlés a megjelent tagok 

számától függetlenül határozatképes. 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 



• az Alapszabály módosítása, 

• az éves költségvetés megállapítása, 

• a club (egyesület) éves beszámolójának elfogadása, 

• club (egyesület) feloszlatásának kimondása, 

• az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása, 

• megszűnés esetén döntés a club (egyesület) vagyonáról, 

• mindazon egyéb ügyek, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

b.) Elnökség 

A club (egyesület) ügyeinek intézését két közgyűlés között az 5-7 tagú Elnökség látja el.  

 

Az Elnökség állandó tagjai: 

• az elnök, 

• az alelnökök,  

• a titkár és 

• a jogász. 

Az Elnökség valamennyi tagját a Közgyűlés választja meg. A szavazati joggal rendelkező tagok közül 

bárki jelölhet, és bárki jelölhető Elnökségi tagnak a Közgyűlés elé. Az Elnök és az Elnökség 

mandátuma 2 évre szól, ezt követően időbeli korlátozás nélkül újraválaszthatók. Az Elnökségekből 

kiváló tagok helyett új tagokat a Közgyűlésen kell megválasztani. Az Elnökség működőképességének 

fenntartása érdekében – max. 2 fő erejéig – maga is jelölhet, kooptálhat új tagokat, de e tagok 

megbízatása csak a következő Közgyűlésig tart. 

Az Elnökség javaslata alapján a közgyűlés tiszteletbeli elnököt választhat. 

Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, tevékenységükért díjazásban nem 

részesülhetnek, igazolt költségeik térítését viszont kérhetik. Az Elnökség a szükséges gyakorisággal 

ülésezik, de félévente legalább egyszer összeül. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze egy héttel a 

tervezett ülés előtt, a meghívóban a tervezett napirenddel. Az Elnökség a határozatait egyszerű 

többséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Elnökség akkor 

határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, 

amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek és az elnöknek vagy 1 fő hitelesítőnek alá kell írnia. 

Az Elnökség feladatai: 

a) a club (egyesület) ügyeinek vitele, működőképességének fenntartása, a taggyűlés határozatainak 

végrehajtásáról való gondoskodás, 

b) a bizottságok tagjainak kijelölése, megválasztása 

c) az elnök munkájának segítése, 

d) mindazon egyéb ügyek, amelyeket az alapszabály illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal, 

e) az elnökség háromhavonta írásbeli jelentést kap a titkártól a klub pénzügyeinek állásáról (tagdíj 

befizetések, kifizetetlen számlák stb.), amelynek alapján elnökségi ülésen többségi szavazással dönt a 

pénzek felhasználásáról.  

Az elnökségi tagság megszűnése: 

a) a tag lemondásával, kilépésével, halálával 

b) a megbízási idő lejártával 

c) visszahívással 

Elnök, alelnökök 

A club (egyesület) tagjai elnököt és alelnököket választanak. Az elnök és az alelnökök megbízatása 2 

évre szól, és időbeli korlátozás nélkül újraválaszthatók. 

Az elnök feladata, hogy képviselje a clubot (egyesületet) harmadik személyekkel szemben. Az elnök 

ezen jogkörét az ügyek meghatározott körében, írásban, valamelyik alelnökre, elnökségi tagra, 

esetleg a club (egyesület) más tagjára ruházhatja. 



Az Elnökség kollektív döntéshozatal elvén működő testület, ahol esetleges szavazategyenlőség esetén 

az Elnök szavazata dönt. A munkáltató jogokat szükség esetén az elnök gyakorolja. 

Az alelnökök feladata az elnök munkájának közvetlen segítése. Az alelnökök a gazdasági ügyek 

intézését felügyelik; intézik, fejlesztik, felügyelik a Klub nemzetközi kapcsolatait; elősegítik 

szponzorációs források bevonását. A Club – szükség esetén – ügyvezető alelnöki funkciót hozhat 

létre. 

Titkár 

Feladata a klub valamennyi operatív ügyének intézése (tagsági díj beszedése, tagok kiértesítése az 

egyes eseményekről, könyvelővel való kapcsolattartás, a klub pénzügyeinek naprakész ismerete, 

nyilvántartása stb.)  

 

Bizottságok 

Az Elnökség vagy a club (egyesület) tagjai 1/3-ának írásbeli javaslatára, meghatározott feladatkörök 

ügyintézése az Elnökség bizottságokat hozhat létre. A bizottságok minimum 3, maximum 5 főből 

állhatnak. A bizottság legalább egy tagjának elnökségi tagnak kell lennie, aki egyúttal a Bizottság 

elnöke. A bizottságok munkáját az Elnökség felügyeli. 

A club tevékenységéről rendszeresen évkönyvet ad ki, és honlapot működtet. 

 

A club (egyesület) gazdálkodása: 

A club (egyesület) a tartozásaiért saját vagyonával felel. 

A tagok a club (egyesület) tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek. 

A club (egyesület) vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek és 

magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint a club (egyesület) céljainak 

megvalósítását elősegítő tevékenységből képződik. 

 

A club (egyesület) megszűnése: 

A club (egyesület) megszűnik ha, 

a) feloszlatását a közgyűlés kimondja, 

b) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja. 

A felek tudomásul veszik, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. Egyesületre 

vonatkozó szabályai, illetve a már többször módosított 1989. évi II tv. rendelkezései irányadóak. 

 

Jelen Alapszabály a Közgyűlés általi elfogadás napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2014. április 

 

 

Információk 2015  

Kedves Sporttársak!  

 

A legutóbbi 2015.január 19-én tartott elnökségi ülés határozatai alapján az alábbiakról tájékoztatunk 

benneteket : 

 

1. Először is köszönet mindazon klubtagoknak, akik fényképeket küldtek a készülő jubileumi 

kiadványunk számára. Várjuk a továbbiakat is.  

 

2. A 2015-ös év eseményei: 



 

2.1. Csapattalálkozók:  

2015. jan. 28-febr. 17. 3 fős csapatunk / Román Ferenc , kapitány továbbá Pohly Ferenc és Pátkay 

Robert / Dél-Afrikába utazott több klub nemzetközi találkozójára. 

2015. máj. 1-3. Szlovénia csapatát fogadjuk. Az érkező játékosok korának és játéktudásának 

ismeretében még küldünk tájékoztatást annak érdekében, hogy megfelelő csapattal álljunk 

rendelkezésre. 

2015. jun. 11-14. A tradicionális 4 Nations Trophy Prágában. Csapatkapitány: Pohly Ferenc. Várjuk a 

jelentkezéseket. 

2015. okt. 1-3. Monaco és Belgium csapata érkezik. Csapatkapitány : Hámori Tamás 

2015. nov. 20-27. Indiai meghívásra csapatunk Delhibe utazik. Csapatkapitány: dr. Birkás Miklós  

 

2.2. Szezonnyitó klubnap: 2015 ápr 26. vasárnap 14 órától 16 óráig 3 pályán.  

Helyszíne a volt Fonográf Klub / 1121 Bp. Költő u. 30. / Étkezés egyénileg. 

 

2.3.Közgyűlés: a szezonnyitó klubnapon tehát 2015. ápr. 26-án 17 órai kezdettel a volt Fonográf Klub 

éttermében. Várjuk a jelentkezések mindkét rendezvényre. 

 

3. Mint korábban említettük klubunk idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az 

alkalomból készítünk egy jubileumi kiadványt az elmúlt időszak, főképpen 2006-tól kezdődően 

napjainkig tartó emlékezetes eseményeiről.  

 

4. Másik feladat honlapunk aktualizálása valamint az, hogy események angol nyelven is olvashatók 

legyenek. Felelős : Ambrus Istvánné és Dávidházy János  

 

Üdvözlettel : 

Ambrus Istvánné 

klub titkár 

 

 

Information 2015  

 

Dear sport friends! 

 

Based on the decisions taken during the last Board Meeting on Jan. 19,2015,we are pleased to inform 

you of the following: 1. First of all, we thank all those club members who sent in photographs for 

inclusion in the under preparation anniversary publication. We look forward to receiving similar 

photographs from the others. 

 

2. The planned events for 2015. 

2.1.Team Matches:Jan. 28-Feb. 1,2015. Our 3 member team (capt. Ferenc Roman, plus Ferenc Pohly 

and Robert Patkay) travelled to South Africa for a match with several international clubs. 

 

May 1-3,2015. We will host a team from Slovenia. We will later send out information on their ages 

and playing standards, after they provide to us this data, so we may put together an appropriate 

team to meet with them. 



 

June 11-14,2015. This is the traditional 4 Nations Trophy event in Prague. Our captain is Ferenc 

Pohly. We await hearing from those interested in participating. 

 

Oct. 1-13,2015.We will host teams from Monaco and Belgium.Our captain is Tamas Hamori. 

 

Nov. 20-27,2015. On India's invitation, our team will travel to New Dehli. Our captain is Dr Miklos 

Birkas. 

 

2.2. Season openingclub day: April 26, 2015,Sunday, between 14 and 16 hours, on 3 courts. The 

location will be the former Fonograf Club (1121 Budapest, Kolto u.30). Meals will be each individuals' 

responsibility. 

 

2.3. Annual General Meeting: On our season's opening day, ie April 26,2015, starting at 17 hours, in 

the restaurant of the Fonograf Club. We hope to see all of you on both events. 

 

3. As mentioned before, our club celebrates this year its twentieth year in existence. On this 

occasion, we are preparing an anniversary publication with highlights of the events of the period, 

with particular emphasis on the 2006-present period. 

 

4. A second objective is to bring our webbsite up to date, as well as as to make the events readable in 

English also. Erzsebet Ambrus and Janos Davidhazy have this responsibility. 

 

Greetings, 

Erzsebet Ambrus 

Club Secretary 

 

 

Közgyűlési  meghívó 2015 

 

Kedves Sporttársak! 

1. 

Értesítünk benneteket arról, hogy rendes éves Közgyűlésünket az eredetileg tervezett időpontban, 

tehát április 26-án, vasárnap 17 órakor tartjuk. 

Helyszín a Svábhegyi Polgári Klub éttermi helyisége , 1121 Budapest, Költő u. 30. 

Amennyiben a Közgyűlés 17 órakor nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést 17:30-kor tartjuk 

azonos helyszínen és napirendi pontokkal. 

Napirendi pontok: 1. Elnöki megnyitó 

2. A levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető és a hitelesítők megválasztása 

3. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása 

4. Beszámoló a 2014-es eseményekről 

5. 2014.évi pénzügyi jelentés 

6.A 2015. évi költségvetési terv 

7. A 2015. évi program ismertetése 

8. Egyebek 

2. 



Előzetes terveinknek megfelelően a Közgyűlés előtt 14 és 16 óra között szezonnyitó klubnapot 

tartunk, amely keretében három-három pályán játéklehetőséget biztosítunk. Majd utána az indiai 

útra jelentkező tagjaink egyeztethetik a programokat, valamint a szlovén csapat fogadásával 

kapcsolatos feladatokat is megbeszélhetjük. Kérjük, hogy mindkét eseményre írásban, vagy szóban 

jelezzetek vissza, a klubnap természetesen a partnereknek is szól. 

 

Mint ismeretes 2015. nov. 21-24-ig Delhiben fogadja az indiai IC az amerikai és a magyar IC csapatát. 

Családoknál helyezik el a játékosokat, 24-én pedig városnézés Delhiben.Csapatkapitány dr. Birkás 

Miklós. 

Delhi után javasolják, hogy saját költségre egy napra Agrába látogassunk, majd visszatérve Kolkatába 

lehetne repülni, ahol három napi ott tartózkodás alatt vendéglátóink szerveznének teniszt a híres 

South Klubban és szereznének kedvező díjon szállást. Ezután lehetne hazarepülni, hacsak a csapat 

nem szeretne még pár napot Indiában tölteni, vagy más helyre ellátogatni. 

A vendéglátók kérése, hogy mielőbb jelezzük a csapat létszámát . 

 

Bp. 2015. ápr. 11.  

Elnökség 

 

 

Beszámoló a magyar –szlovén ILTC találkozóról 2015 

A szlovénok a legújabb tagjai az 5 kontinens 39 nemzeti klubjait tömörítő nemzetközi szervezetnek. 

Minket az elsők között , egy évvel a belépést követően hívtak meg hozzájuk. A csapattalálkozóra 

elmúlt év őszén Portorosban került sor , amelyet a vendéglátók nagy küzdelemben 5:4 arányban 

nyertek meg.  

 

A visszavágóra 2015.április 26-án a budapesti volt Fonográf klubban kezdetben fedett pályán majd az 

idő megjavulásával már a kiválóan előkészített szabadtéri pályákon került sor. Miután a szlovénok 

jelezték , hogy a legerősebb összeállításban , 30 év körüli még aktív , volt élvonalbeli játékosokkal 

érkeznek , csapatunk megfelelő korú és játékerejű vendégjátékosokkal kiegészülve állt fel / Böröczky 

Zoltán , Toronyi Erik , Kaibinger Máté / akik végül is komoly szerepet játszottak a hazai 7: 2 - es 

győzelem kivívásában. A legváratlanabb győzelmet a vegyes párosunk aratta. A találkozó érdekessége 

volt , hogy a vendégeknél a volt szlovén nagykövet , a brit A. Page is szerepelt , továbbá egyetlen női 

játékosuk a valamikor a WTA 200 körül rangsorolt Karin Luznic korábbi sérülése miatt csak vegyes 

párosban lépett pályára. Az idősebb korosztályban a mérkőzések , közös megegyezéssel , 9 nyert 

játékig tartottak. 

 

Eredmények :  

- férfi egyes : Pohly Ferenc – Edi Spiler 9/5  

Prágai Sándor – Gregor Frandolic 9/3 

Orosz György – Andrew Page 9/6 

Molnár István – Marko Mladar 1/9 

Toronyi Erik – Nikola Maljkovic 6/3 , 6/ 1 

Böröczky Zoltán – Bruno Nikolic 6/1 , 6/1 

 

- férfi páros : Birkás Miklós , Lajkó István - Andrew Page , Gregor Frandolic 1/6 , 2/ 6  

Böröczky Zoltán , Kaibinger Máté – Bruno Nikolic , Nikola Maljkovics 6 / 2 , 6/ 3 

- vegyes páros : Molnár István , Futács Anita – Marko Mlakar , Karin Lusnic 3/6 , 7/5 , 10/7 



 

A hivatalos mérkőzést követő ebéden Hámori Tamás , a hazai klub elnöke mindkét félnek gratulált az 

igen színvonalas mérkőzésekért , külön köszönetet mondott a vendégjátékosaink kiváló játékáért 

egyúttal közölte , hogy a klub elnöksége Marko Mladárnak , aki nemcsak a szlovén klub , hanem 

egyúttal az ottani Tenisz Szövetség elnöke is , a magyar klub tiszteletbeli tagja címet adományozta. A 

vendégek nevében felszólaló csapatvezető elismerését fejezte ki a vendéglátásért , a sportszerű 

küzdelemért , hangsúlyozta bár győzni jöttek , de a magyar csapat megérdemelten nyert , 

ugyanakkor hasonló módon ők is tiszteletbeli tagsággal jutalmazták Hámori Tamást. 

 

A vendégek itt-tartózkodásuk alatt budapesti városnézésen és egy rövid szentendrei kiránduláson 

vettek részt. 

 

 

Magyarországi International Lawn Tennis Club 2015. évi Közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

Amely felvételre került 2015. április 26-án a Svábhegyi Polgári Tenisz Klub helyiségében 

(1121 Budapest, Költő u. 30.) 

 

Jelen vannak: Az egyesület elnöke és a tagok a csatolt jelenléti ív alapján 

Az egyesület elnöke megállapítja, hogy 18 órakor a Közgyűlés nem határozatképes és ezért 18:30-as 

kezdettel megismételt Közgyűlésre kerül sor.  

 

1. Az egyesület elnöke Hámori Tamás megnyitja az ülést és üdvözli a megjelenteket, majd levezeti a 

Közgyűlést. A küldöttek az elnök javaslatát elfogadják, hogy a  

jegyzőkönyv vezető: Ambrus Istvánné (titkár),a 

szavazatszámláló: Erdei Ferenc, a  

jegyzőkönyv hitelesítő: Román Ferenc és Kende László tagok legyenek 

 

2. Napirendi pontok: 

2.1 Beszámoló a 2014. évi eseményekről 

Zoltán György alelnök ismerteti az elmúlt év eseményeit, mely során a klub részt vett a prágai 4 

nemzet tornáján, Portorozsban a szlovén klubbal találkozott és fogadta az indiai teniszezőket. 

 

2.2. Beszámoló a 2014. év gazdálkodásáról 

Ambrus Istvánné ismertette a tavalyi év gazdálkodásáról készített beszámolót, amelyet a jelenlevők 

egyhangúlag elfogadtak. Ugyancsak egyhangúlag megszavazta a tagság, hogy a tagdíjak tavalyi 

szinten maradjanak. 

 

2.3. 2015. év költségvetésének tárgyalása, javaslatok a bevételek növelésére és a kiadások 

csökkentésére. Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az idei rendkívüli kiadások miatt (kiadvány a 

klub 2005-2015. évi tevékenységéről, ajándéktárgyak beszerzése több évre) az év végén csak akkor 

nem lesz veszteséges a klub, ha a tagdíjak 100%-ban befolynak. A bevételek növelésére érkezett 

javaslatok közül az került megszavazásra, amely előírja, hogy a jövőben külföldi meghívásra 

családtagként kiutazó személy köteles a párja tagdíjának megfelelő összeget a klub pénztárába 

hozzájárulásként befizetni. Emellett a külföldi csapatok fogadásakor a klubunk színeit képviselő 

játékos hozzátartozója köteles az étkezést ill.egyéb programokban történő részvételből ráháruló 



költségeket megfizetni. 

 

Végül egyetértés volt a tekintetben, hogy fokozni kell az erőfeszítéseket új tagok beléptetésére. 

 

2.4. 2015. év tervezett eseményei.  

Az elnök ismertette az elnökség által összeállított ez évi programot, mely februári dél-afrikai kiutazást 

követően a következőképpen alakul: 

május 2-4 szlovénok fogadása 

június 11-14 részvétel a 4 nemzet kupán Prágában 

október 2-4 belga klub fogadása 

november 21-24 kiutazás Indiába 

december Karácsonyi Party 

 

3. Az elnök berekesztette a Közgyűlést 

 

 

A Magyarországi Lawn Tennis Club 2015. évi költségvetése 

 

1. Bevételek (tagdíjak, felajánlott 1%-ok, támogatások): 600.000,-Ft 

 

2. Kiadások: tagszervezeti díjak (IC Council , MTSZ) -140.000,-Ft 

szlovén IC fogadása -150.000,-Ft 

monacói IC fogadása -100.000,-Ft 

jubileumi kiadvány -320.000,-Ft 

karácsonyi party -200.000,-Ft 

ajándékok (törölközők, könyvek, italok) - 50.000,-Ft 

egyéb (IC Közgyűlésre utazási hozzájárulás) - 50.000,-Ft 

 

__________ 1.010.000,-Ft 

 

3. 2014. dec. 31-én az Egyesület pénzkészlete 490.000,-Ft 

4. 2015. dec.31-én várhatóan 80.000,- Ft –ra csökken a pénzkészlet. 

(600.000,-+490.000,-=1.090.000,-Ft mínusz 1.010.000,-Ft= 80.000,-Ft) 

 

 

MEGHÍVÓ 2015 klubnap 

 

Kedves Sporttársak! 

 

2015. november 15.-én vasárnap délután klubnapot tartunk a szokásos helyszínen: 

1121 Bp. Költő u. 30.  

 

Egyelőre egy pályát foglaltunk du. 3-tól 4 óráig a sátorban. Várunk jelentkezést e-mailen vagy 



telefonon. Délután 4 órától az étteremben találkoznánk, ahol baráti beszélgetéssel tölthetnénk el egy 

kis időt. 

Étel- és italfogyasztás saját költségen történne. 

 

Várunk mindenkit szeretettel. Ez az összejövetel fogja eldönteni, hogy valóban van-e igénye 

a klubtagságnak arra, hogy havonta egyszer, egy, vagy két pályán teniszlehetőséggel (ezt a klub fizeti) 

összejöjjön társaságunk.  

 

Az Elnökség megbízásából  

üdvözlettel: Ambrus Istvánné 

30 4152051 

 

 

2015. 3. sz. Hírlevél 

Kedves Sporttársak! 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy jubileumi kiadványunk elkészült. Egy példányt juttatunk minden 

klubtagnak. 

 

Köszönjük mindazoknak, akik tagdíjaikat rendezték.  

Ismét kérjük, hogy aki teheti fizessen tagdíjon felül is összeget a klubnak a megfelelő színvonalú 

működtetés érdekében. 

 

Az idei programokról röviden: 

Júniusban zajló prágai verseny igen magas színvonalon megrendezett élményekkel teli találkozó volt. 

Erdei Ferenc vezetésével mindösszesen 4 személy vett részt a találkozón, mely minden évben 

hasonló időszakban kerül megrendezésre. Ajánljuk a részvételt tagjainknak. 

 

Monaco lemondta a találkozót, ezért jelenleg csak a belga IC érkezése várható október elején. 

Részletek ismeretében a következő Hírlevélben tájékoztatást adunk. 

 

Nov. –i Indiába készülő csapat vezetését dr. Pátkay Róbert vállalja, ezért kérjük aki vállalná az utazást,  

szíveskedjen vele felvenni a kapcsolatot: T: 309705215 patkai@ppcenter.hu  

 

Szezonzáró klubnapról és a karácsonyi partinkról szintén a következő Hírlevelünkből értesülhettek. 

 

Tervezünk jövőre havi egy alkalommal klubnapot tartani a szokásos helyszínen (volt Fonográf klub). 

Várjuk véleményeteket, hogy szombaton, vagy vasárnap legyen, s délelőtt, vagy délután, amikor 

kettő órára foglalnánk kettő pályát.  

 

Üdvözlettel: Elnökség nevében  

Ambrus Istvánné 

 

 

 



4.sz Hírlevél / 2015. 

 

Kedves Klubtagunk !  

 

Mindenek előtt rövid visszatekintést adunk az elmúlt időszak tevékenységéről: 

 

- október 11-én , vasárnap gyönyörű időben , még szabadtéri tenisszel egybekötve megtartottuk a 

szokásos szezonzáró klubnapunkat , amelyen családtagokkal egyetemben számos klubtagunk vett 

részt , 

- november 15-én , vasárnap több tagunk kérésére , hogy rendszeresebben találkozzunk , 

klubdélutánt szerveztünk és egy órai fedett pályás tenisz lehetőséget is biztosítottunk. Az érdeklődés 

azonban a vártnál kisebb volt. A tapasztalatokat majd meg kell beszélnünk. 

 

Az idei utolsó programunk , a már tradicionális karácsonyi party. Ideje : 2015. december 16-a, szerda 

18 óra , helyszíne a Költő utcai Svábhegyi étterem. Szeretettel várunk benneteket, s egyúttal kérünk 

visszajelzést. 

 

Kialakulni látszik a 2016.évi program , amely az alábbi nemzetközi eseményekből áll : 

 

- április 15-17 : svájci meghívásra kétoldalú találkozó Genfben 

- június 8-12 : Prágában négy nemzet tornája 

- július 15-17 : a belga IC fogadása Budapesten 

- október 7-10 : találkozó a monacói csapattal Monte Carlóban 

 

Kérjük , hogy a karácsonyi party idején , aki már eldöntötte , tegye meg előzetes jelentkezését , hogy 

a kijelölendő csapatkapitányok meg tudják kezdeni a kiutazás / fogadás előkészítését.  

 

Budapest.2015.december 6. 

 

Az Elnökség megbízásából: 

Ambrus Istvánné 

30 415 2051 

 

 

1 sz.Hírlevél / 2016 

 

Kedves Klubtagunk ! 

 

Mindenek előtt szeretnénk rövid visszatekintést adni a 2015. december 16-án a hagyományos 

helyszínen a Költő utcai Svábhegyi étteremben megtartott Karácsonyi Partyról , amelyen 35 fő 

élvezte a hangulatos összejövetelt és az étterem különleges menüjét.  

 

A rendezvény során 

- Hámori Tamás elnök köszöntötte a megjelenteket majd röviden utalt a 2015.évi eseményekre , 

különös tekintettel a januári dél-afrikai túrára , a májusi szlovénok elleni itthoni csapat találkozóra , a 



júniusi , prágai 4 nemzet tornájára valamint novemberi indiai kiutazásra , amelyről az egyszemélyes 

magyar csapat képviselője Pátkai Róbert tartott rendkívül érdekes élmény beszámolót  

 

-bemutatkoztak a klub új tagjai , nevezetesen visszatért Kántor Imre , aki egyik alapítója volt a 

klubnak korábbi I.osztályú versenyző , főiskolai bajnok továbbá felesége Polonyi Anna , volt 

élvonalbeli játékos valamint Hegyi József , a Renovia cseh pénzügyi befektető cég magyarországi 

képviseletének vezetője és Bibok Tamás , a Pedrator Kft igazgatója , mindketten rendszeresen 

versenyző , a fiatalabb korosztályhoz tartozó , teniszezők. Az előbbi a Manager Open állomásain míg 

az utóbbi a szenior viadalok aktív és eredményes játékosai  

 

-az elnök ismertette a tervezett 2016. évi nemzetközi programot valamint azon klubtagok névsorát 

akik korábban vagy az est folyamán jelezték előzetes részvételi szándékukat a következő két útra : 

= április 15 -17 : Genf, kétoldalú találkozó a svájci klubban / visszaigazolt / 

jelentkezők : Ambrus E , Almai J , Hámori T , Kántor I , Kraici M , Nagy M , Pátkai R , Pohly F , Polonyi A 

, Stumpf Z , Turi Zs , Vécsei M  

csapatkapitány : Hámori Tamás 

= június 8 - 12 : Prága , négy nemzet tornája /elsőként adtuk meg indulásunkat / 

jelentkezők : Bibok T , Hámori T , Kántor I , Kraici M , Magyarossy E , Nagy M , Pátkai R , Polonyi A , 

Stumpf Z , Turi Zs , Vécsei M , Zoltán Gy  

csapatkapitány : Bibok Tamás 

= július 15 -17 : Budapest , a belga IC fogadása Budapesten / általunk kiajánlott időpont / 

csapatkapitány : Ambrus Erzsébet 

= október eleje : klubközi találkozó a monakói csapattal Monte Carlóban / február közepén kapunk 

választ / 

csapatkapitány : Zoltán György 

 

Az első két eseményre természetesen lehet még titkárunknál jelentkezni.  

Az utóbbi két esetben viszont még korainak tartjuk a név szerinti jelentkezés összegyűjtését . A 

belgák esetében ugyanis először tudnunk kell , hogy milyen időpontban fogunk megegyezni és majd 

érkező csapat nem- és korosztályi összetétele ismeretében fogjuk a csapatunkat összeállítani , míg a 

monakói kiutazásnál a februári döntés függvényében fogjuk meghirdetni a kinti találkozót/ Az viszont 

már most látható , hogy erre az útra óriási az érdeklődés hiszen eddig már 16 klubtag jelezte előzetes 

részvételi szándékát /. 

 

Bár a novemberi első ízben meghirdetett klubdélutánra a vártnál kevesebben jöttek el , és a lefoglalt 

teniszpálya is nehezen „ kelt el „ február 21-én vasárnap 16 órától ismét szeretettel várjuk 

klubtagjainkat egy délutáni italra és beszélgetésre , amely a Genfbe készülőknek várhatóan egy 

technikai megbeszélést is magában fog foglalni. Egy salakos pálya pedig 14- 16 óra között foglalásra 

került Reményeink szerint lesz 8 jelentkező egy-egy izgalmas páros viadalra / jelentkezés a 

klubdélutánra ezen belül a játékra ugyancsak a titkárnál /. 

 

Még egy információ az éves közgyűlés várható időpontja április eleje amire megfelelő időben 

meghívót küldünk ki. 

 

 

 

Boldog újesztendőt kívánunk minden kedves klubtagunknak. 

 

Budapest.2016. január 11. 



2016 Beszámoló a Négy Nemzet Kupáról 

 

Az elmúlt héten Prágában járt lelkes Csapatunk, ahol a hagyományos Négy Nemzet Kupán vettünk 

részt, mely idén hat nemzetre bővült. Engedjétek meg, hogy röviden beszámoljak utunkról!  

 

Azt már előzetesen tudtuk, hogy idén rekordszámú résztvevővel számolhatunk, összesen 65 

versenyző érkezett meg Prágába, hogy összemérje erejét, néha komolyan, néha igen barátságos 

ütközetben. A legnagyobb létszámmal természetesen a hazai csapat indult, 22 en voltak a többi 

Csapat 7 és 13 fő között volt, mi Bahamával a hétfősök táborában voltunk, Ausztrália és az USA 

csapata 8 Uruguay pedig 13 fővel képviseltette magát. A szervező Csehek végig nagyon kedvesen 

bántak velünk, nem csak a játékosokkal, hanem hozzátartozóinkkal is, így összesen mintegy 100 

embert láttak három napon át vendégül!  

 

Csapatunk Szerdán este egyéni utazással, autókkal érkezett a megadott helyszínre (Park Hotel Praha) 

és a kapitányi értekezlettel kezdődött az esemény. Megkaptuk a következő napok részletes 

programját, és a másnapi játékrendeket is.  

 

A magyar IC Csapat még aznap este egy hangulatos kisvendéglőben közös vacsorával kezdte meg a 

ráhangolódást a versenyre. A csapat játékosai Polonyi Anna, Kántor Imre, Vécsei Miklós, Román 

Ferenc, Zoltán György és Bíbok Tamás voltak. Egyik vendégünk, Frölich László is lehetőséget kapott 

játékra, több mérkőzést is tudott játszani helyettesítőként, így összesen 7 játékos és 4 kisérővel 

voltunk jelen. 

 

Másnap 10 órakor kezdődött a program, a CLTK legendás pályáin, ahol is öt pályán kezdődtek meg 

egy időben a mérkőzések, melyek egységesen egy órán át tartottak, majd új párosok következtek.. 

Így egy nap összesen 25 mérkőzés zajlott le, első nap jellemzően egy országbeli párosokkal, míg 

Pénteken teljesen vegyes egységek léptek pályára, korra, nemre és országra való tekintet nélkül..  

 

Igaz, hogy a legtöbb páros meccs már a pályára lépés pillanatában eldőlt a sorsolás miatt, de azért 

kialakultak jó kis mérkőzések is! A számolás egyszerű volt, minden csapat legjobb öt játékosának az 

eredményét vették figyelembe, hogy kiegyenlítsék a létszámbeli különbséget, és összeadták a 

megnyert gémeiket. A mi Csapatunkból a legeredményesebben Polonyi Anna és Román Ferenc 

játszott, de mindenki hozzájárult játékával a jó eredményhez mely végül a negyedik helyet jelentette 

számunkra szorosan a Csehek mögött. Az élen az Ausztrálok végeztek egy gémmel (!) többet szerezve 

az uruguayi IC-nél, mögöttünk az ötödik helyen Bahama végzett a sort pedig az Egyesült államok 

csapata zárta kicsit lemaradva.  

 

Vendéglátóink mindkét napon ebéddel kedveskedtek mindenkinek, a pályán. Csütörtök este pedig a 

hivatalos gálavacsorán vettünk részt ahol értékelték az eseményt, beszámoltak a verseny 

történetéről, és köszöntötték a résztvevőket kis ajándékokkal. Végül a Csapatkapitányok 

megköszönték a szervezők kiváló munkáját, és aki készült szintén kis ajándékokkal kedveskedett a 

házigazdáknak. A mi egyetlen hiányosságunk itt volt, illetve lett volna, de magyaros találékonysággal 

kivágtuk magunkat, és végül nem vallottunk szégyent.  

 

Gyors kupaktanács után Elnökhelyettesünk Zoltán Gyuri javaslatára a főszervező Jiri Medonos Urat és 

a Cseh ILTC elnökét a 14-szeres páros Grand Slam győztes Helena Sukovát megkértük, hogy legyenek 

a magyar ILTC csapat tiszteletbeli tagjai, melyet ők nagy örömmel elfogadtak. Kántor Imre alapító 

tagtársunk pedig fair play díjas akcióval saját eredeti ILTC-s nyakkendőjét ajándékozta Medonos 



Úrnak! Példánkat azután több résztvevő ország is követte, többen Jan Kodes legendás wimbledoni 

bajnokot és US Open győztest is megtisztelték ezzel a gesztussal. Ő egyébként játékosként is részt 

vett a tornán, Helena pedig végig ott volt, részt vett a szervezésben ezzel is növelve az esemény 

rangját! Rajtuk kívűl is sok nagyszerű játékos volt ott, az uruguayi csapatot erősítette például Roland 

Garros győztes páros játékosuk Fiorella Bonicelli is!  

 

Csapatunk Pénteken délután egy prágai városnézésen vett részt, gyalog illetve fiakeren, majd egy 

finom vacsora következett Svejk egyik kedvenc éttermében a Vencel téren. Este a foci EB 

nyitómérkőzésének megtekintésével zárult a nap. 

 

Az utolsó szombati napon még egy meglepetés várt ránk, vendéglátóink a Prágától 50 km-re lévő 

Karlstein várába vittek el minket egy kirándulásra, ez a mi Visegrádunk megfelelője ott, és egy nagy 

séta után idegenvezetéssel néztük meg. Nagyon szép és érdekes volt. Miután visszatértünk Prágába, 

elbúcsúztunk az összes szervezőtől és Csapattól, abban a reményben, hogy hamarosan viszontlátjuk 

egymást valahol. A magyar IC Csapat felvetette a lehetőségét egy budapesti találkozásnak, melyet 

örömmel fogadtak. A részletek kidolgozása következhet, a kapcsolatfelvétel megtörtént!  

Zárásképpen ebédeltünk egy finom Knédlit még és hazaindultunk.  

 

Nagyon szép napokat töltöttünk együtt Prágában, az idő végig napos volt a Házigazda Cseh ILTC pedig 

kitett magáért és nagyvonalúan és jól szervezte meg a tornát, melyhez többször is gratuláltunk! 

 

Megtiszteltetés volt, hogy kapitánya lehettem a Csapatnak és mindenkinek köszönöm még egyszer a 

részvételt és a kiváló sportszerű játékot! 

 

 

Svájci – magyar klubközi találkozó Genfben 2016 

 

2016. április 15-17 között klubunk delegációja a svájci klub újjáalakult vezetősége meghívására 

Genfbe látogatott. A kiutazáson 2 női illetve 5 férfi játékossal vettünk részt , a csapatkapitányi 

teendőket Hámori Tamás elnök látta el. 

 

A mérkőzésre Európa egyik legrégibb , 1896-ban alakult , sok nagy versenynek már helyt adó Tennis 

Club de Geneve kiváló pályáin került sor, úgy hogy az eső még délelőtt 11-kor is esett , de fél egykor 

már játszani lehetett. 

 

Közös megegyezéssel az egyeseket csak egy , a párosokat viszont két nyert játszmára játszottuk. 

Ennek során Kántorné Polonyi Anna valamint Baliga Judit továbbá a párosuk is sima vereséget 

szenvedett a jóval erősebb játékerőt képviselő , nemzetközi szenior versenyeken rendszeresen 

szereplő hazai hölgyekkel szemben. Ugyanígy járt férfi egyesben Almai János és Kántor Imre is, míg 

Pohly Ferenc és Vécsei Miklós már küzdelmesebb mérkőzésen szenvedett vereséget. Egyetlen egyes 

győzelmünket Zoltán György szerezte. Párosban igen élvezetes , szoros mérkőzésekre került sor. 

Nyertek a svájciak a Zoltán György- Vécsei Miklós alkotta páros ellen , az Almai János- Pohly Ferenc 

kettős ugyanakkor győzni tudott. A harmadik mérkőzés érdekes összecsapást hozott. A svájci klub 

elnöke Thierry Grin , és a teniszklub titkára Eric Rogers – mindketten korábbi Top tízes játékosok – 

ellen a Hámori Bence – Kántor Imre állt össze , a színvonalas mérkőzés végül a házigazdák 

győzelmével végződött. Így összesítésben a hazai klub 9 : 2- re nyerte a kétoldalú találkozót. 



 

A vendéglátók nagyvonalú házigazdának bizonyultak. Az esős időszak alatt bőséges reggelit , az egyes 

mérkőzések után pedig igen ízletes meleg ebédet szolgáltak fel. Az esti bankett során , amelyen svájci 

részről részt vett Jurgen Butkus , aki 19 évig volt a hazai IC klub elnöke , Hámori Tamás megköszönte 

a minden igényt kielégítő magas szintű fogadást és meghívta a svájci csapatot , hogy egy későbbiek 

során egyeztetett időpontban látogassanak el Budapestre. Ugyanakkor a vacsorán jelen lévő Michele 

Miéville titkár asszonyt a magyar klub tiszteltbeli tagjává nevezte ki.  

 

Thierry Green válaszában megköszönte a magyar csapat vendégszereplését. Kiemelte a rendkívül 

baráti hangulatot. Elmondta nagy örömmel készülnek a budapesti visszavágóra. Zoltán Györgyöt , 

klubunk alelnökét pedig a svájci klub tiszteletbeli tagjává választotta.  

 

A magyar csapat tagjai a találkozó alkalmából megismerkedhettek az ősi svájci város 

nevezetességeivel és akik tovább maradtak a környék csodaszép látnivalóival egyaránt. 

 

 

2016 Utolsó hírlevél 

Kedves Klubtag! 

 

 

 

Az ez évi utolsó hírlevelünkben a következőkről kívánunk tájékoztatást adni 

 

1. Karácsonyi party. 

 

Hagyományos karácsonyi összejövetelünket 2016. december 16-án pénteken tartottuk meg a 

szokásos helyen a Költő utca 30 sz. alatti volt Fonográf teniszklub éttermében ,amelyen 

hozzátartozókkal együtt nagyszerű hangulatban 43-an vettünk részt. Itt mutattuk be és köszöntöttük 

két új tagunkat Váry Andrást és Ádám Istvánt. 

 

. 2. A 2017 évi meghívások az alábbiak 

 

- junius 1-4 Barcelona , Potter Cup : 7 külföldi 45 + korú férfi csapatot várnak az 5 egyesből és 2 

párosból álló mérkőzésekre 

: 3 külföldi 40 + korú női csapatot hívnak meg a 2 egyesből és 1 párosból álló viadalra 

 

- junius 7-11 Prága , Négy nemzet tornája : kortól és nemtől függetlenül várják a jelentkezőket a 

vegyes párosokból megrendezendő találkozóra  

 

- augusztus 1-6 Brüsszel , Juego de Pelota Trophy , férfi csapat találkozó 2 fő 70 , 2 fő 75 éven felüliek 

részére , 12 nemzetet fogadnak.  

 

- augusztus 16- 20 Berlin , IC Week :  

=15 külföldi férfi csapatot látnak vendégül , amely 2 fő 18+ és további két fő 45+korú játékost jelent , 

a mérkőzések 4 egyesből és 2 párosból állnak  

= 7 külföldi női csapatot hívnak meg , amelyből 1 fő 40 + 1 fő 40 aluli 



 

- október első v második hét végéje Monte Carlo , a monakói klubbal kétoldalú találkozó. 

 

Kérjük mielőbbi jelentkezésed , amennyiben bármelyik kiutazás érdekelne / Ambrusné Szél Erzsébet , 

mail: elisabeth.ambrus@t-online.hu , 30-4152051 / 

 

Hazai találkozóként szeretnénk megrendezni Rubik Kupa címen három nemzet viadalát a Keszthelyi 

nemzetközi szenior bajnokságot megelőző hét végén. Ennek feltétele , hogy megfelelő szponzort 

találjunk a tervezett költségvetés fedezetére. 

 

A legközelebbi elnökségi ülés dátuma : 2017.január 18-a , az éves közgyűlés időpontja április eleje 

 

 

ILTCH hírlevél 2017/1 

 

Kedves Klubtag ,  

 

Az ez évi első hírlevelünkben a következőkről kívánunk tájékoztatást adni 

 

1. Hazai rendezvények az év első felében 

 

- március 12 / vasárnap / 17 óra , klubdélután , helyszín : Svábhegyi Teniszklub étterme 

Az elmúlt évhez hasonlóan baráti találkozó és kötetlen beszélgetés egy ital és meleg pogácsa mellett.  

Kozári Vilmos beszámolója szingapúri kiutazásáról és megbeszéléséről az ottani IC klub vezetőivel. 

Vári András élmény beszámolója Ausztráliáról és Új-Zélandról. Mindkét beszámoló része a jövő évre 

tervezett kiutazásunk előkészítésének.  

Az éves tagdíjak befizetése 

 

- május 5 / péntek / 18 óra , éves közgyűlés , helyszín : l. fent 

Beszámoló az előző évről , a 2017. évi költségvetés elfogadása , valamint az éves program 

véglegesítése 

 

- esetenként részvétel az országos Szenior versenynaptárban : www.huntenisz.hu/seniors valamint a 

Menedzser teniszbajnokság : www.huntenisz.hu szabadidő tenisznél található 

éves versenyprogramjában található aktuális viadalain 

 

2. Nemzetközi tenisz program 

- június 7 - 11 Prága : 4 nemzet tornája 

Eddigi jelentkezők : Dudics Júlia , Kocsis Ferenc , Román Ferenc , Dávidházy János , Ádám István , Vári 

András , Lajkó István , Vécsey Miklós , Kraici István / a nevezésnél  

elsőbbséget élveznek azok , akik még nem szerepeltek ezen az eseményen / 

Feladat a létszám pontosítása és a csapatkapitány kijelölése.  

 

- augusztus 1-6 Brüsszel : Juego de Pelota Trophy ,férfi csapat találkozó 70 - 75 éven felüliek részére 

Gyakorlatilag összeállt a csapat : Ádám István , Vécsei Miklós , Zoltán György / 70 / Jerney Ádám , 

Sáfár Iván és Kende László 



Csapatkapitány . Zoltán György 

 

- augusztus 24-27 : Budapest , ausztrál – amerikai – magyar hármas IC csapatviadal  

A meghívás szerint utána a vendégek részt vesznek a keszthelyi „A” kategóriás ITF senior 

bajnokságon. 

 

- időpont nélkül : Monte Carlo , kétoldalú találkozó. 

 

Miután a közelgő klub délutánra külön meghívót nem küldünk ki , kérjük és várjuk visszajelzéseteket , 

Ambrus Erzsébet titkárunk címén. Nemleges válasz esetén is.(30 415 2051) 

Aki teniszezni szeretne az összejövetelt megelőző 16-17 óra között , az mielőbb jelentkezzen 

Erzsébetnél , hogy a pályákat lefoglaljuk. 

 

Üdvözlettel : az Elnökség 

 

 

Karácsony 2017 

 

Kedves Klubtagunk, 

 

Elérkeztünk az év utolsó rendezvényéhez, a hagyományos karácsonyi összejövetelünkhöz. 

Ez évben ezt a szokásostól eltérő helyszínen a Grand Slam Park éttermében rendezzük meg , ahol 

október 15-én jól sikerült szezonzáró klubnapot tartottunk / l. fényképek / Néhányan még teniszeztek 

is a verőfényes időben. 

Reméljük , hogy azok akik akkor nem tudtak eljönni – és nem ismerik Konkoly Miklós , Szabó Tamás 

által most felújított csodaszép létesítményt - majd csatlakoznak a korábbi egyöntetű véleményekhez, 

hogy ez hely ideális helye lesz a jövőbeni rendezvényeinknek. 

A karácsonyi party színhelye tehát a Grand Slam Park : 1122.Bp. Kapolcs utca 2 , időpontja : 

2017.december 15 , péntek 18.30. Kérjük , hogy aki el tud eljönni mielőbb, de legkésőbb december 

12-ig jelezze titkárunknak / Ambrus Erzsébet : 30-4152051 , elizabeth.ambrus@t-online.hu /. Néhány 

korábbi anomália elkerülése végett csak annyi adag ételt rendelünk , ahányan a fenti időpontig 

jelentkeznek. 

Szeretettel várunk. 

Üdvözlettel : elnökség 

 

 

 

 

 



ILTCH Hírlevél 2017/2 

 

Kedves Klubtag , 

  

Az ez évi második hírlevelünkben a következőkről kívánunk tájékoztatni  

1. Már két idei rendezvényünkön vagyunk túl , mégpedig 

• március 12-i  klubdélutánon , amelynek  helyszíne a Svábhegyi Teniszklub étterme 

volt. 

A hagyományoknak megfelelően egy ital és meleg pogácsa melletti kötetlen 

beszélgetésnek  ezúttal egy meghívott előadója is volt . 

Nevezetesen Kozári Vilmos pártoló tagunk számolt be szingapúri kiutazásáról és az ottani IC 

klub vezetőivel folytatott találkozóról , amelynek része volt egy közös páros játék is. A 

vendéglátók megerősítették , hogy útban Ausztrália felé várják a magyar csapatot 2018 

márciusában az ottani első kétoldalú mérkőzésre.  

• május 5- i éves közgyűlésen , amely ugyancsak a fenti helyszínen került 

megrendezésre. 

A kötelező napirendi pontok során a megjelent klubtagok elfogadták a 2016. évi beszámolót 

valamint a 2017. évi költségvetést és tájékoztatást hallgattak meg az ez évre tervezett hazai és 

külföldi programokról.  

1. További ez évi események 

• június 14-18  Prága : 4 nemzet tornája 

A hagyományos versenyre vonattal utazik ki két klubtagunk : Pátkay Róbert és Vécsei 

Miklós. Az előzetes értesülések szerint a házigazdákon kívül még ír és amerikai résztvevői 

lesznek a csak páros számokból álló viadalnak.  

• június 25 , vasárnap 17 óra , klubdélután tartunk a Svábhegyi Teniszklubban 

A baráti találkozó során meghallgatjuk a prágai élményeket és tájékoztatás hangzik el az 

amerikai klubbal történő itthoni találkozó előkészületeiről is. 

Igény esetén a vezetőség pályát bérel a 15-17 óra közötti teniszezésre.  

• augusztus 1-6 Brüsszel : Juego de Pelota Trophy   ,férfi csapat találkozó 70 - 75 

éven felüliek részére 

Gyakorlatilag összeállt a csapat : Ádám István , Vécsei Miklós , Zoltán György / 70 / Jerney 

Ádám , Sáfár Iván és Kende László vesz részt az eseményen. A részvételi díj átutalásra került . 

Csapatkapitány : Zoltán György alelnök  



• augusztus 24-27 : amerikai IC csapat fogadása a  Svábhegyi Teniszklubban 

A találkozó után a vendégek részt vehetnek a keszthelyi  „A” kategóriás ITF nemzetközi 

szenior bajnokságon. 

Csapatkapitány : Dávidházy János  

• szeptember 20.24 : Szófia , La Careta Cup a bolgár IC rendezésében női csapatok 

részére 

A meghívás szerint egy csapat két főből áll , amelyből az egyik 50+ , a másik 60+ korú kell , 

hogy legyen. 

Akit ez érdekel az , mielőbb vegye fel a kapcsolatot titkárunkkal mert július 15-ig a részvételi 

díjat át kell utalni  

Miután a közelgő klub délutánra külön meghívót nem küldünk ki , kérjük és várjuk 

visszajelzéseteket Ambrus Erzsébet titkárunk mail címén illetve telefonján / 30-4152051 / A 

tenisz játék iránti igényeket pedig legkésőbb június 20-ig kérjük bejelenteni. 

  

Az Elnökség 

 

 

 

ILTCH hírlevél 2017/3 

Kedves Klubtagunk , 

Az ez évi harmadik hírlevelünkben a következőkről kívánunk tájékoztatni 

I.Az elmúlt időszakban történtekről 

- június 14-18 Prága : 4 nemzet tornája 

A hagyományos versenyre vonattal utazott ki két klubtagunk : Pátkay Róbert és Vécsei 

Miklós. Az megállapítható volt , hogy a korábbi nemzetközi érdeklődés már nem a régi a 

prágai verseny iránt. A házigazdákon meg a mieinken kívül idén csupán néhány ír és amerikai 

résztvevői voltak az ezúttal is igen igényesen megrendezett , sorsolás alapján összeállított 

csak páros számokból álló viadalnak. 

- június 25 –én klubdélutánt tartottunk a Svábhegyi Teniszklubban 

A találkozó során meghallgattuk a kiutazók prágai élményeit és tájékoztatás hangzott el az 

amerikai klubbal történő itthoni találkozó előkészületeiről is. 

- augusztus 1-6 Brüsszel : Juego de Pelota Trophy. 

A 70 - 75 éven felüliek részére megrendezett nemzetközi csapat viadalon a nyolcas táblán a 

házigazdák két csapattal indultak. Klubunk : Vécsei Miklós , Zoltán György / 70 / Jerney 



Ádám , Fegyveres Péter összeállításban vett részt az eseményen. Csapatkapitány : Zoltán 

György alelnök volt. 

Sikerült több szép győzelmet aratni az erős mezőnyben különösen kiemelkedett a Jerney – 

Fegyveres párosunk , amely mind a három mérkőzését megnyerte. 

- augusztus 24-27 : amerikai IC csapat fogadása a Svábhegyi Teniszklubban 

Az amerikai IC 3 fős csapata kiegészült az ausztrál IC kimagaslóan teniszező titkárával 

S.Meyers-szel. Pénteken és szombaton közös edzés és barátságos páros mérkőzés volt a 

vendégekkel , amelyen Erdei Ferenc , Almai János , Pátkay Robert , Pohly Ferenc és Zoltán 

György voltak a magyar résztvevők. Vasárnap a csapattalálkozón Gáspár Balázs küzdelmes 

mérkőzésen nyert Ralph Nappi ellen , míg Szőcsik András S.Meyers , Kozáry Vilmos – 

Vécsei Miklós kettős a Russel Correy – Mark Massey pár ellen vesztett. Viszont a Kántor 

Imre – Váry András páros csak szoros mérkőzésen vesztett az S.Meyers – R.Nappi pár ellen. 

A játékot követő hangulatos közös ebéd , az előző napi esti vacsora , Gáspár Balázs 

gyűjteményének bemutatása , fővárosunk szépsége, a szállítások teljes átvállalása is bizonyára 

közrejátszhatott abban , hogy minden résztvevőtől külön köszönő levelet kaptunk , akik „ 

felülmúlhatatlan „ vendégszeretetről írtak. 

II. Az elkövetkező időszak programjairól 

- október 15-én , vasárnap 15 óra 

Idei szezonzáró klubdélutánunkat új helyszínen a Grand Slam Park éttermében tartjuk meg , 

amelynek címe : 1112.Bpest.Kapolcs utca 2 /A. Ez a helyszín 6 pályával , klubházzal , 

étteremmel , panzióval / 20 szobával / zárt parkolóval rendelkezik korábban nemzetközi 

versenyek és magyar bajnokság színhelye is volt. 

Az új bérlő meghívása alapján , úgy gondoljuk , érdemes klubtagjainkkal is megismertetni a 

klubot és annak jövőbeni szolgáltatásait. Aki szeretne , az teniszezhet is a megbeszéléseket 

követően , amelyen többek között szó lesz a jövő évi programok előkészületeiről , különös 

tekintettel a március végi szingapúri-ausztrál kiutazásra. 

A klub délutánra külön meghívót nem küldünk ki , kérjük és várjuk visszajelzéseteket 

Ambrus Erzsébet titkárunk mail címén illetve telefonján / 30-4152051 /. 

- december első felében Karácsonyi party. 

Tekintettel arra , hogy a Költő utcában a jelenlegi éttermi bérlő október folyamán elmegy 

lehetséges , hogy új helyszínt kell találnunk , erről valamint az időpontról megfelelő időben 

tájékoztatjuk klubtársainkat. 

Az Elnökség 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILTCH hírlevél 2018/1 

 

Kedves Klubtag ,  

  

Az ez évi első hírlevelünkben a március 6-án tartott elnökségi ülésén hozott határozatok 

alapján a következőkről kívánunk tájékoztatni : 

  

    1. Első félévi programok : 

  

• április 19-20.  a svájci klub fogadása , a mérkőzések helyszíne a Grand Slam Park 

Teniszklub / 1112. Budapest Kapolcs u. 2 / 

A 2016. évi genfi kétoldalú találkozó visszavágója , a vendégek előreláthatólag 3 női / mind 

60 + korosztályban és nemzetközi szintű játéktudással / továbbá 5 férfi / amelyből  egy 45+ és 

nemzetközileg ismert, négy pedig 70 + versenyző , köztük a nálunk is tag Szőcsik András / 

összeállítású csapattal érkeznek. 

        Azok , akik a fenti időpont valamint a várható ellenfelek korát figyelembe véve szívesen 

játszanának az mielőbb keresse a csapatkapitányt , Hámori Tamást a thamori.isrbt@t-

online.hu címen 

  

• május 4. / péntek / 18 óra , éves közgyűlés , helyszín : l. fent 

Napirend : beszámoló az előző évről , a 2018 évi költségvetés elfogadása , valamint az éves 

program véglegesítése / erről meghívót küldünk / 

  

• június 13 - 17 .Prága : 4 nemzet tornája 

A cseh klub hagyományosan csak párosokból álló népszerű viadalára kérjük az előzetes 

jelentkezéseket legkésőbb április 1-ig Ambrusné Szél Erzsébet titkárnak megküldeni 

az elisabeth.ambrus@t-online.hu mail címre. A csapatkapitány később kerül kijelölésre. 

  

2. Második félévi program / előzetes /: 

  

mailto:thamori.isrbt@t-online.hu
mailto:thamori.isrbt@t-online.hu
mailto:elisabeth.ambrus@t-online.hu


• július-augusztus : klubdélután 

  

• szeptember 7-9 : Monte Carlo kétoldalú találkozó. 

  

• október: szezonzáró klubnap 

  

• december : karácsonyi parti 

  

3. Az Elnökség korábbi célkitűzésének megfelelően és az alapszabálynak megfelelően 

tagfelvételi kérelmekről is döntött : 

  

        Rendes tag lett : László Csaba / a 45+ korosztályban magyar ranglista vezető / valamint 

az állandó páros partnere az Agárd SE-ben Szécsi Gábor továbbá dr Szabó György  /70+ 

versenyző / 

        Pártoló tag : Konkoly Miklós , a Grand Slam Park Teniszklub bérlője és Nagy Ferenc , 

mindketten üzletemberek és amatőr játékosok 

  

4. Az Elnökség áttekintette a klub jelenlegi anyagi helyzetét és sajnálattal állapította 

meg, hogy néhányan még adósak a tavalyi tagdíj befizetésével. Az érintettek 

személyre szóló levelet kapnak   tartozásuk április 15-ig történő rendezésére. 

Természetesen az ez évi tagdíjak befizetését is folyamatosan várjuk a Magyarországi 

International Tennis Club címre és az OTP 11702036-20637888 sz. számlaszámra. 

  

5. Kántor Imre tagunk vezetésével , Zoltán György és Hámori Tamás részvételével 

munkacsoport jött létre , amelynek célja a saját honlapunk/ www.iltch.hu / frissítése , a 

nemzetközi klubok, a londoni Council által üzemeltetett központi web oldalához / 

www.ictennis.net / történő kapcsolódás létrehozása , a klubunkról ott megjelenő angol 

nyelvű anyagok aktualitása. A honlap frissítése megtötént, így azon keresztül 

(Kapcsolat) üzenet küldhető az Elnökségnek. 

  

 6. Végül sok tagunk kérésére közöljük a klubunk levelezési címét , amely titkárunk, 

Ambrusné Szél Erzsébet irodájának a címe :  1026.Bpest.Törökvész lejtő u 8. 

http://www.iltch.hu/
http://www.ictennis.net/


  

Az Elnökség 

 

 

2018 Svájci IC klub delegációjának fogadása. 

  

Többszöri lemondások után végül Michéle Miéville titkár asszony vezetésével hatfős 

delegáció érkezett Genfből és Zürichből , amelyben három 60 évnél idősebb ma is 

rendszeresen versenyző  hölgy játékos volt . Érkezett egy kísérő is. A hosszú évek óta 

Zürichben edzősködő,  már 70 éves Szőcsik András , aki ugyan a magyar klubnak is rendes 

tagja, ezúttal a vendégek csapatát erősítette. 

A két napos viadal helyszíne a nemrég teljesen felújított Grand Slam Park Teniszklub volt , 

ahol 6 db gyönyörű salakos pálya , finn faház jellegű klubház étteremmel , 20 szobás panzió , 

szauna és masszázs állt most is a vendégek szolgálatára. 

  

Örültünk annak  ,hogy néhány klub tagunk / Ambrus Erzsébet , Katona József , Jerney Ádám , 

a Kende házaspár , Konkoly Miklós / szurkolóként is megjelent a helyszínen. A szinte nyári 

melegben lejátszott mérkőzések eredményei a következők voltak : 

  

Április 21. / szombat / 

  Női egyes       : Bogárné Szabó Éva – Susanne Villaverda   6/3 ,6/4 

                       : Szerencsés Éva – Patricia Operta 6/2  , 6/3 

                       : Kántor Anna – Pia Frey 6/1 , 4/6 , 7/9 

        páros       : Szerencses É, Kántor A – S. Villaverda , P. Operta 4/6 

   Férfi egyes     : Gáspár Balázs – Szőcsik András 6/1 , 6/1 

   Vegyes páros : Vécsey Miklós , Baliga Judit – Szőcsik András , Pia Frey 0/6 

                                                                                                                                                       

                                      

Április 22. / vasárnap / 

   Női egyes      : Futács Anita – P.Operta 2/6 , 2/6 



                       : Turi Zsuzsa – P.Frey 7/6 , 7/ 5 

   Férfi egyes     : Vári András – Szőcsik András 7/6 , 8/6 

   Vegyes páros : Román Ferenc, Széman Kati – Szőcsik András , P.Operta 6/ 2 

  

A két évvel ezelőtti genfi találkozó visszavágójaként megrendezett csapat találkozó így 

igazságos 5: 5-ös döntetlen eredménnyel végződött. Amint azt a hivatalos ebéd során Hámori 

Tamás a magyarországi IC klub elnöke kiemelte nem is az eredmény , hanem maga a játék 

öröme , új kapcsolatok létesítése , a meglévő barátságok elmélyítése volt most is a cél.  

A vendégek nem győzték hangsúlyozni megelégedettségüket a találkozó előkészítése és 

lebonyolítása iránt. Külön megköszönték a repülőtéri valamint a klub és a szállodai szállítások 

lebonyolításához és az esti programok megszervezéséhez kapott segítséget. Budapest 

szépsége pedig annyira lenyűgözte őket, hogy szinte egyöntetűen állították mielőbb 

visszatérnek egy hosszabb látogatásra. 

 

 


