
 
 

 

 

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnökségének  
2017. évi határozatai: 

 
 

 
 

1/2017. II. 01. határozat 
Elnökség határozatban az alábbiak szerint döntött a 2017. évi 
Országos Bajnokság helyszínének kijelölésével kapcsolatban.  

A Griff Squash & Fitness Club rendezési jogát 5 nem, 0 tartózkodás és 
0 igen szavazat mellett az elnökség elvetette. 

A Squash Club Szabadidőközpont rendezési jogát 3 igen, 2 
tartózkodás, és 0 nem szavazat mellett az elnökség elfogadta. 
Elnökség 3 igen szavazattal 2 tartózkodás és 0 nem szavazat 

mellett úgy határozott, hogy 2017-ben az Országos Bajnokság 
rendezési jogát a Squash Club Szabadidőközpontnak ítéli oda. 

 

2/2017. II. 01. határozat 
Elnökség 5 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 nem szavazat 

mellett úgy határozott, hogy 2017-ben a Világjátékokra Kiss-Máté 
Csengének és Farkas Balázsnak kér szabadkártyát, és pozitív 
elbírálás esetén Szabóky Mártont kéri fel a csapatvezetői 

feladatok ellátására. 
 

3/2017. II. 01. határozat 
Elnökség 5 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 nem szavazat 
mellett úgy határozott, hogy 2017-ben a legalább egy PSA 

versenyt rendez Pápai Miklós és Burmeister Ráka támogatásával, 
a helyszín vélhetően Szeged lesz. 
 

4/2017. II. 01. határozat 
Elnökség, annak érdekében, hogy elősegítse, hogy ismét lehessen 

sikeres magyar PSA játékos az alábbi határozatot hozta: 
Elnökség 5 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 nem szavazat 
mellett úgy határozott, hogy Farkas Balázs európai PSA 

licencének a költségét (kb. 400.-GBP) átvállalja. 
 

5/2017. II. 01. határozat 

Elnökség a már korábban elektronikus formában megküldött 
Sportegészségügyi Szabályzatot, valamint az Etikai és Gyermekvédelmi 

Szabályzatot határozatban elfogadta. 
Elnökség 5 igen szavazattal 0 tartózkodás és 0 nem szavazat 
mellett egyhangú szavazattal elfogadta mindkét szabályzatot. 

 



6/2017. II. 01. határozat 
Elnökség azt a kérést, hogy anyagilag támogassa Weiner István squash 
adogatógép vásárlását anyagilag nem tudja támogatni. 

Elnökség 0 igen szavazattal 1 tartózkodás és 4 nem szavazat 
mellett úgy határozott, hogy Weiner István adogatógép vásárlását 
anyagilag nem tudja támogatni. 

 
7/2017. III. 01. határozat 

Shakeel Khan utánpótlás szövetségi kapitány írásban tájékoztatta 
elnökséget, hogy külföldi munkavállalás miatt lemond tisztségéről. 
Elnökség Shakeel Khan szövetségi kapitány lemondását 5 igen, 0 

nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.  
 

8/2017. III. 01. határozat 
Elnökség Farkas János U15/17-es szövetségi kapitánnyá való 
kinevezését az elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással 

elfogadta. 
 

9/2017. III. 01: határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Diákbajnokság 
időpontját 2017. május 27-28-ra módosította. 

 
10/2017. III. 01: határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a elfogadta 

Burmeister Réka felkérését nemzetközi kapcsolattartó tisztségre. 
 

11/2017. III. 22. határozat 
Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a nemzetközi bemutató rendezvényt maximum 

1.000.- €-nak megfelelő összeggel támogatja. 
 

12/2017. IV. 05. határozat 

Elnökség az Országos Senior Bajnokság lebonyolítására beérkezett 
pályázatokat kiértékelve az alábbi határozatot hozta: 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a verseny helyszínéül a Griff Squash & Fitness Clubot 
jelöli ki, az online közvetítés díjához nem járul hozzá, és ezt a 

döntését egy szerződés megkötésével véglegesíti.  
 

13/2017. IV.18. határozat 
A 2017. 04.01-én megtartott Országos Csapatbajnokság I. osztályos 
fordulójának pályabérleti díját a Griff Squash Club jelentősen 

túlszámlázta. Főtitkár ezt szóban és írásban is megkifogásolta. 
Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a főtitkár által hivatalosan megkifogásolt számla 

összegét továbbra sem fogadja el, helyette a korábban 
meghatározott 40.000.- Ft kifizetését tartja elfogadhatónak. 

Ennek a kifizetése az új, módosított számla kézhezvétele után 
történhet meg, úgy, hogy abból a Griff Invest Kft. tartozását 
levonva, a két számla összevezetve kerülhet kifizetésre. 

 
 



14/2017. IV. 18. határozat 
Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a Senior Országos Bajnokságot a Griff Squash & 

Fitness klubban rendezi meg úgy, hogy a nevezési díj nem 
haladhatja meg a 3.500.- Ft-ot, és a pályázati anyagban vállaltak 
megvalósításra kerülnek. 

 
15/2017. IV. 18. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a Bodrogi Sport Club Egyesület felvételi kérelmét 
elfogadja, és az egyesületet tagjai közé felveszi. 

 
16/2017. IV. 18. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a 2017. évi Rendez Közgyűlést 2017. május 31-én 
16:00 órai kezdettel tartja meg. 

 
17/2016. IV. 18. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy az utánpótlás válogatottak ruházatának költségeit 
maximum bruttó 200.000.- azaz kettőszázezer Forint erejéig 

téríti. 
 

18/2017. V. 24. határozat 

Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a felnőtt ranglisták pontjait kétévente felezni kell. 

Páratlan év szezonkezdetén a nőit, páros év szezonkezdetén pedig 
a férfi ranglistapontok kerülnek felezésre. 
 

19/2017. V. 24. határozat 
Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy az egymillió forintos szakmai támogatást fele részben 

saját edzőtábor megtartására, fele részben pedig egyesületi 
edzőtáborok támogatására fogja fordítani. 

 
20/2017. V. 24. határozat 

Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a 2017. évi Világjátékok esetleges jutalmazására 
Farkas Jánost, Altvater Csabát és Juhász Áront terjeszti elő. 

 
21/2017. VI. 21 határozat 

Elnökség 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a 2017-2018-as szezonban a kiemelt versenyek 
helyszínének kiválasztása felkérés és kijelölés útján valósulnak 
meg. 

 
22/2017. VI. 21. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a City Squash Club SE., a Tisza Squash SE., a Marostő 
SE., a Mega SE., valamint a Budai Squash Egyesület 100- 100e Ft 

támogatásba részesül nyári utánpótlástáborok megvalósítása 
tárgyában. 



 
 
23/2017. VI. 21. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy az országos csapatbajnokság nevezési határidejét 
szeptember 30-ban, a pótbefizetési határidőt pedig október 15-ben 

határozza meg. Az a csapat, amelyik a megadott határidőre a 
díjakat nem fizeti be, a versenyből kizárásra kerül. 

 
24/2017. VI. 21. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy 2017-2018-as szezonban a versenyek száma 
megegyezik az előző szezonban meghatározottakkal. 

 
25/2017. VI. 21. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 

Szigethalom Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 
 

26/2017. VII.19. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a 2017-2018. évi szezonban Premier Liga-I. osztály-II. 

osztály-III. osztály-IV. osztály rendszerben bonyilítja le az 
Országos csapatbajnok férfi versenyét. A Premieg Liga mérkőzései 
pénteken 18:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre a 

Versenynaptárban megjelölt időpontokban. 
 

27/2018. VII. 19. határozat 
Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a 2017-
2018-évi Versenynaptár programját a TOP 8-as versenyek 

megtartásával. 
 

28/2017. VII. 19. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a 2018. évi Női Csapat Európa Bajnokságra női 

válogatottat költségtérítéssel nem nevez, csak a nevezési díjat 
(242.-€) téríti. Amennyiben a csapat saját költségén részt kíván 
venni, annak adminisztratív feladatait ellátja. 

 
29/2017. VII. 19. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a 2017. évi Egyéni Európa Bajnokságra Farkas Balázst 
teljes költségtérítéssal benevezi. A költségek nevezési díjból, 

csomagdíjból és utazási költségből állnak össze, várható összege 
kb. 250.000.- Ft-ra tehető. 
 

30/2017. VII. 19. határozat 
Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a 

Szövetség Kasziba Attilával kössön szerződést online közvetítés 
tárgyában. 
 

 
 



 
31/2017. VII. 19. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozatban 

fogadta el, hogy Szombati Edinát a női válogatott, Krajcsák 
Márkot a férfi válogatott, és Farkas Jánost az utánpótlás 
válogatottak élére jelöli szövetségi kapitánynak. 

 
32/2017. VII. 19. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett határozatban 
fogadta el, hogy a versenyeken a bírói költségtérítést felnőtt 
játékosok esetében 500.- forintra, utánpótlás játékosok esetéban 

300.- Forintra módosítja. Ennek költségét rendező klub téríti 
bírók felé. 

 
33/2017. VIII. 23. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a 2017-2018. évi szezonban Premier Liga 3 fordulós 
lebonyolítással szombati napokon 14:00 órai kezdéssel kerülnek 
megrendezésre. 

 
34/2017. VIII. 23. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy elfogadja a Vagyonnyilatkozat tételi Szabályzatot. 
 

35/2017. VIII. 23. határozat 
Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a megrendezésre kerülő hazai rendezésű PSA 
versenyek esetén a regisztrációs díjat átvállalja, melynek mértéke 
120.- angol font. 

 
36/2017. VIII. 23. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy az előttünk álló szezonban a versenyeinkre benevező 
külföldi játékosok tetszőlegesen választhatnak az osztályok 

között, de kiemelést nem kapnak, csak akkor, ha a nemzeti 
ranglistán élő helyezésük van. Az első versenyen elért 
eredményeik után kerülhetnek besorolásra a Ranglista 

Szabályzatban röbzítettek szerint. 
 

37/2017. IX. 26. határozat 
Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a telefonos aplikáció elkészítésének költségét 

beilleszti az éves költségvetésbe. 
 

38/2017. IX. 26. határozat 

Elnökség 3 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy nem lesz Premier Liga a következő szezonban, és 

visszaáll a 10-10 csapatos lebonyolítási rend. 
 
 

 
 



 
39/2017. IX. 26. határozat 

Elnökség 3 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a késedelmes nevezés miatt kizárt csapat a jelenleg is 
érvényben lévő szabályzatnak megfelelően a legalsóbb osztályban 
térhessen vissza a versenybe. 

 
40/2017. IX. 26. határozat 

Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy ebben a szezonban nem jelöl ki szövetségi kapitányt a 
női válogatott élére. 

 
41/2017. IX. 26. határozat 

Elnökség 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellett azt a határozatot 
hozta, hogy átvállalja két játékos PSA regisztrációs költségét, ami 
várhatóan 280.- GBP. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


