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A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 2018. évi
szakmai és gazdasági programja
A Szövetség szervezeti működése:
Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy a Szövetség munkája gyakorlatilag
lekorlátozódott a kötelező fenttartási feladatokra. Nem, vagy csak kis eredményekkel járó
fejlesztések valósultak meg.
Rendszeres, vagy saját szövetségi rendezvényt szinte egyáltalán nem sikerült létrehozni.
Ez részben betudható a szűkös anyagi lehetőségeknek, de jelentősen múlt az elnökség szabad
kapacitásán is, ami szemmel láthatólag nem volt elegendő. (pl. szövetségi részvétel a
versenyeken, kapcsolattartás az egyesületekkel, klubokkal, sajtó tevékenység…stb.)
A döntések, fejlesztések, változtatások folyamatában és végső eredményei kapcsán is kiderült,
hogy a sportágban sokak számára fontos, hogy megfelelő, pozitív, építő jellegű változások
következzenek be.
Sajnos sokszor beigazolódott, hogy ezeket a külső véleményeket nem, vagy csak késve vette
figyelembe a szövetség, bár ezek sokszor jogos, megfontolandó és tapasztalt hozzászólások
voltak.
Ezek tanulsága mentén az elsődleges cél, hogy a Szövetség munkája ne csak az Elnökség
munkáját foglalja magában, hanem egy külső Bizottság is közreműködhessen azért, hogy a
döntéseket változtatásokat, egy szélesebb kör érdekében és meghallgatásával hozhassuk meg.
A jelenlegi 1+5+1 (Elnök+Tagok+Főtitkár) helyett egy nagyobb létszámú képviseletet érdemel
és igényel a sportág, melyben a szakterületeknek legalább 2 felelőse van. Ezeket a feladatokat
csak így lehet hatékonyan és időben elvégezni társadalmi munkában. Emellett az
adminisztratív és rendszeres feladatokra biztosítani szükséges legalább egy fő fizetett
alkalmazottat, aki lehetőleg sportszervezői szakképesítéssel, marketinges hajlandósággal és
beszédszintű angol nyelvtudással rendelkezzik. A feladatait a Főtitkár határozná meg és
mindkettőjüket az Elnök kérheti számon. A gazdálkodás és szerződéses vállalások döntésére
és felügyeletére javaslunk egy alelnöki poszt létesítését, Süle Gábor személyében.
Célunk hogy az Elnökség létszáma növelhető legyen egy alapszabályzati módosítással, és
emellet megalakítunk egy állandó Szakmai Bizottságot, aki javaslattételi lehetőséggel élhet az
elnökségi döntések meghozatalakor. Ennek a testületnek le kell fednie a teljes érdekeltségi
szférát a sporton belül. (Budapest, vidék, ffi, női szakágak, utánpótlás, senior, játékvezetők,
bírók, klubok, stb...) Amennyiben a szélesebb körű személyes részvétel nem megoldható,
akkor meg kell teremteni a bizottság elektronikus szavazásának a jogi és technikai feltételeit!
Fejlesztések: Weboldal (funkcionalitásában még mindig nem teljes és nem versenyképes)
Social média tevékenység elenyésző, hiányos, amatőr. A stream-es közvetítések bár egyre jobb
minőségűek, de szűkös csatornákon jutnak el a külső közönséghez.
A fentiek megoldásához sok, jól szervezett, irányított rendszeres munka kell, amelyben az
elsődleges infrastruktúra, természetesen a további pénzforrások bevonása lenne. Ezeknek a
módjait sokkal jobban ki lehetne aknázni a jövőben. A Szövetségnek ki kell alakítania egy
szerződéses, jutalékos együttműködést egy profi pályázatfigyelő, pályázatíró céggel! (Elvi
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vállalással már rendelkezünk egy külső cég részéről.) Nagyobb és rendszeres marketing
aktivitást kell mutatnia a szponzorok felé! (Ez szintén az 1 fő szöv. alkalmazott feladata
lenne.)
Aktív kétirányú kapcsolatot kell kialakítani a játékosokkal, egyesületekkel, klubokkal,
cégekkel Önkormányzatokkal és sportért felelős magyar állami szervezetekkel, egyéb
szövetségekkel (tenisz) a rendszeres kommunikációra, amelynek a hiánya miatt eleshetünk
egyéni, céges, vagy szervezeti támogatásoktól, legyen az tárgyi vagy pénzbeli.
Sajnos a nemzetközi szervezetek felé nem, hogy nem nyitott semmilyen területen az Elnökség,
de még a kötelező kapcsolattartásnak is csak elenyészve tett eleget, pedig ezekben nagy
potenciál lehetne. lásd.: HJO, Squash Day, szakmai kapcsolat külföldi szövetségekkel…stb. Ezt
a feladatot legfőképen az elnöknek kelll ellátnia, ami néha személyes megjelenést is igényelhet
a kiemelt nemzetközi találkozókon. Ezek rendszerint egybe esnek a Csapat Európa
Bajnokságának idejével és helyszínével. Célunk, hogy a közeli jövőben ismét felvegyük a
kapcsolatot a szomszédos nemzetek szövetségeivel, és barátságos találkozókat szervezzünk,
akár az utánpótlás, akár a felnött játékosok részére.
A magyarországi sajtóval a kapcsolat jelenleg szinte eseti. Nem rendszeres, nem kiépített.
Nincs felelőse és csak egy-egy siker kapcsán alkalmazzuk. A sportágat nem népszerűsíti,
annak helyzetéről nem tudósít, a közelgő eseményeket pedig nem reklámozza. Nem csak a
verseny vagy eredmény után kell rohanni és próbálni betolni a hírt a sajtóba, hanem fel kell
építeni. Már az esemény előtt kell hírt adni róla, majd foglalkozni vele az esemény alatt és a
végén. A legfontosabb ilyen kapcsolat, ami biztosítva lesz, az az MTI. Minden más fórum tőlük
veszi át a híreket.
Ezen mindenképpen változtatni kell, és ez elsődleges faladat. Elnökünk kiváló média
kapcsolatokkal rendelkezik, ezeket össze kell szervezni, és egy felelőst ki kell jelöni, aki ezt a
kapcsolatot rendszeresen ápolja.
A Szövetség szabályzatait frissíteni kell, elsődleges feladat az Adatkezelési Szabályzat
elkészítése, ezzel még adós az elnökség.
A játékosok létszámának növelése kiemelt feladat, hiszen ez alapvető elvárás is. Ennek
érdekében kidolgozunk egy olyan rendszert, amivel a szabadidős játékosokat is be tudjuk
integrálni a Szövetségbe. Sportorvosi engedéllyel, egy speciális versenyengedélyt
szerezhetnek meg, mely a szövetségi versenyeken való indulásra nem jogosítja őket, de
élvezhetik a Szövetség szervezetének más előnyeit.
A Szövetség irodáját és székhelyét egyenlőre változatlanul hagyjuk, tárgyalásokhoz, és
értekezletekhez igénybe vesszük a Griff Invest Kft. által felajánlott helyiségeket.
Sportszakmai tervek, feladatok:
Versenyrendszer:
A jelenlegi versenyrendszer nagyobb átalakítást nem igényel, de mindenképpen
változtatásokat kell végrehajtani. A versenyek száma, és helyszíne is kielégítőnek mondható,
lehetőséget kell biztosítani vidéki rendezvények megtartására is. A Magyar Kupa jelentőségét
még nem sikerült teljesen visszaállítani, ebben még van fejlesztési lehetőség. Az Országos
Csapatbajnokságban ismét meg kell vizsgálni a Premier Liga megrendezésének lehetőségét,
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amennyiben ehhez kellő számú erős csapatot sikerül besorolni, akkor a további osztályok
szerkezetét is felül kell vizsgálni. Ez mindenképpen a szabályzat átdolgozását jelentené.
Az egyéni versenyeknél az utánpótlás és a seniorok esetében nem mutatkozik jelentősebb
változtatási igény, a versenyek létszáma és helyszínei jónak mondhatóak, a részvételen
kellene javítani.
A felnőtt versenyek esetében már jelentősebb változtatásokat vezetünk be. A mennyiség, itt is
elegendő lehet, de több kiemelt versenyt kell szervezni. Ennek egyik módja, hogy pénzdíjas
„A” kategóriás versenyeket kell beépíteni a versenynaptárunkba, és tovább kell bővíteni a
kisebb díjazású PSA versenyek számát is. Ezeknek a programoknak részben szövetségi anyagi
támogatást kell nyújtani, de leginkább támogatókat kell szervezni az események mögé.
Ranglisták:
A Szövetség jelenleg három ranglistát vezet, felnőtt, junior és senior, melyek szintén
jobbításra szorulnak. Ez a három ranglista jelenleg más-más rendszerben működik. Ezek
harmonizációjának lehetőséget meg kell vizsgálni, és amennyiben lehetséges meg kell oldani,
úgy, hogy igazodjon a nemzetközi gyakorlatokhoz is. A három szakág versenyeinek a
lebonyolítása jelentősen eltér egymástól, ezért ez nehéz feladat lesz. A felnőtt ranglista
nagyobb módosítást nem igényel, de az előző szezon ismeretében meg kell vizsgálni, hogy
milyen korrekcióval lehet úgy alakítani, hogy még jobban tükrözze a tényleges tudásszintet,
arányos legyen a szorgalmi és eredményességi mutató.
Képzések:
A korábbi években már történtek kisérletek egy edzőképzési rendszer bevezetésére, ezt idén
el kell kezdeni kidolgozni, és vélhetően a következő szezon elejére már bevezetésre kerülhet.
Ebben a kérdésben a Szakmai testületekre számítunk.
Az előző években már megvalósult biróképzést erősíteni kell, itt Tóth Béla főbírót kérjük fel a
rendszer továbbfejlesztésére, bízva abban, hogy az új elnökség munkáját támogatni tudja.
Szeretnénk egy folyamatos képzési lehetőséget kialakítani, igénybe véve az ESF segítségét is.
A képzést biztosítani kell az egyesületek és a klubok felé is.
Felnőtt válogatott:
Köztudott, hogy férfi válogatottunk kimagasló eredményt ért el az Európa Bajnokságon, és
felkerült az európai élmenőnybe, a következő évben a divizó1-ben léphet pályára. Ennek az
előkészületeit már most el kell kezdeni, ezért egy felkészülési program elkészítése már
elkezdődött. A keret egy programterv alapján fogja végezni a felkészülését már idén
szeptembertől, ami egyéni edzésprogramokat, rendszeres összetartásokat, és edzőtáborokat
jelent. A válogatási elveket már a szezon elején közzé kell tenni, hogy minden játékos és edző
is tudja, hogy mi a feltétele a keretbe való bekerülésnek. Ennek a felelőse a felnőtt válogaott
csapatvezetője lesz.
Utánpótlás válogatottak:
Legfontosabb feladat, a csapatok vezetésére felkérni egy erre megfelelő személyt, aki szintén
már szeptemberben közzé teszi a válogatottság feltételét tartalmazó programot, hogy a
játékosok, edzőik, és szüleik is tisztában legyenek azzal, hogy milyen feltételek mellett lehet a
csapatba bekerülni. A válogatott keretek részére biztosítani kell az összeatartások és
edzőtáborok gazdasági hátterét.
Utánpótlás program:
A jövőben szükséges minden utánpótlással foglalkozó edző bevonása (Vidéki és fővárosi
munka összehangolása). Mindenhol más feltételek és helyi sajátosságok vannak, ezeket
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elemezni és értékelni kell annak érdekében, hogy egy egységes közös munka indulhasson
országos szinten. Rendszeresen tartunk olyan találkozókat, értekezleteket, ahol ismereteket
és tapasztalatokat lehet cserélni, közös programokat lehet kialakítani. Ez ritkán lehet
személyes találkozó is, mondjuk egy-egy nagyobb junior versenyre ráépítve, de
költségkímélési okból főleg elektrónikus kapcsolattartáson alapulna.
Ki kell dogozni egy olyan közös rendszert, amivel az oktatási intézményeket be tudjuk
kapcsolni a mi rendszerünkbe. Át kell venni más sportágak gyakorlatát, és magunkra szabni.
Ez egy nehéz feladat, de tenni kell érte. Ki kell használni a mobil felfújhatós pálya lehetőségeit,
esetlegesen egy-egy napra felállítani iskolák tornatermében, és azokon a napokon az iskolai
tesnevelés órán a squash lenne a tananyag. Fel kell mérni az utánpótlást nevelő edzők
forrásigényét, és a lehetőségekhez mérten segíteni őket ennek kielégítésében, ezt az edzőkkel
és az egyesületi vezetőkkel kell közösen megbeszélni. Az így egyeztetett feladatokat,
programokat rendszeresen, akár negyedévente ki kell értékelni, és az esetleges
hiányosságokat pótolni.
Szabadidős versenyrendszer:
A 2018/2019-es szezonban a szövetség szabadidős partnerként ismét a Szabadidős Squash
Közösséget tervezi megbízni az országos körverseny lebonyolításával. A 2017-es, összesen 12
helyszínt megtartjuk. Egyeztetünk 1-2 új helyszín felvételével kapcsolatban. A selejtezőket és
a döntőt a hivatalos versenynaptárral egyeztetve alakítjuk ki.
Az elmúlt szezonban több mint 200 induló volt a 12 selejtezőn (2 budapesti és 10 vidéki
helyszín), ezzel nőtt az indulók száma.
A 2018. szeptemberében induló sorozatot 2019. március-áprilisban a Szabadidős Országos
Bajnokság fogja zárni.
A sorozat végén a legjobb 8-8 játékos számára a szövetség ismét ingyen tervezi biztosítani a
versenyengedélyt a következő, 2019/2020-as szezonra.
Célunk a szabadidős sportolók számának növelése, nekik egy profi versenysorozat biztosítása
országszerte.
Az idén már megrendezett páros bajnokságot, ha lehet, harmonizálni kell a szövetség
versenyszabályzatával, és akkor lehetséges hogy, szövetségi versennyé lehet alakítani.
Sportág népszerűsítő programok:
A Nagy Sportágválasztónak kézzel fogható eredménye nincs, de a megjelenésünk szinte
kötelező elem, ezt továbbra is folytatni kell. Meg kell találni azt a „kis kiegészítőt”, ami
vonzóbbá teszi a fiatalok számára, hogy felkeressék a squash standját. Más sportágaknál
vannak erre jó megoldások, vetélkedők, tombolák, ajándékok osztása stb…
A Decathlonnal közösen szervezett roadshow-t folytatni kell, de nem a jelenlegi formájában,
ez egyeztetést kíván, a szándékot már jelezték az érintettek. Pénteki napról át kell tenni az
eseményeket szombatra, és nagyobb stábbal, főleg fiatalokkal kell megjelenni, főleg a helyi
utánpótlás játékosokat és edzőket kell bevonni a rendezvénybe.
Ismét bevezetésre kerülne egy korábban már megvalósult program, ami szintén egy
roadshow volt. Ebben a szervezésben nagyobb vidéki városok klubjainak bevonása a cél. Itt a
klubnak kell garantálnia, hogy legalább 20 játékost hoz a rendezvényre, a Szövetség biztosítja
az eszközöket, és a humán erőforrást, úgy, hogy abban ismert játéksok és edzők is részt
vesznek.
2018. október 13-án kerül megrendezésre világszerte a Squash Day rendezvény. Ebben a
programban a klubok díjtalanul biztosítják a nyitott pályákat, ahol térítés nélkül lehet
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megismerkedni a sportággal. Ezt szervezett formában kell megoldani, erre egy külön stáb
felállítása a cél, akik tartják a kapcsolatot a klubokkal és a médiával, hogy minél szélesebb
körben lehessen találkozni az eseménnyel. Az eszközöeket és a személyzetet a kluboknak és a
szövetségnek közösen kell megoldaniuk.
Versenyen kívüli rendezvények nem valósultak meg. (Konferencia, bál, party, évzáró
rendezvény, szakmai fórum, előadások…stb.) Ezeknek az igényét fel kell mérni, és érdemes
lehet ezeket megrendezni, olyan meghívottakkal is, akik elő tudják segíteni a sportág
népszerűsítését is.
A Szövetség gazdasági programja:
A Szövetség gazdasági háttere az elmúl években stabil és biztonságos volt, ezt továbbra is fent
kell tartani. Minden évben tartalékot kell képezni, hiszen az év elején mutatkozó nagyobb
(főleg nemzetközi) kiadásokat fedezni kell.
A múltban a rendelkezésre álló szűkös kereteket igyekezett a Szövetség igazságosan
szétosztani a sportág által támogatott területek közt, egyik másik csoport rovására.
(Utánpótlás, tehetségkutatás, válogatott, műhelymunka…stb.) A következő ciklus középtávú
terve az, hogy a már rendszeresen rendelkezésre álló pénzeket olyan szervezeti fejlesztésekre
is fordítsa, ami alkalmas a hatékonyabb munkavégzésre, a sportág népszerűsítésére és
lehetőséget ad a további pénzek bevonására a sportág számára, hogy aztán ezek
visszaforgatásával egy anyagilag sokkal függetlenebb működést vívjon ki. Ezen folyamatok
végső célja egy pozitív mérleggel működő jól prosperáló Szövetség kell hogy legyen, saját
rendezvényekkel, saját eszközökkel, látványos egyéni és csapat eredményekkel és nem utolsó
sorban egy stabil összetartó aparátussal, jó nemzetközi hírnévvel és legfőképpen növekvő
játékos létszámmal!
Sikerült megnyerni egy támogatót (Framtid Group), vezetője aktív szerepet is vállalt az
elnökség munkájában. A 2 milló forintos szabad felhasználású támogatáson túl, ígéretünk van
a szövetség által szervezett események támogatására is, ami jelentős gazdasági könnyítést
jelenthet a programok megvalósításában.
Az itt közölt táblázatok olyan adatokat tartalmaznak, amiről a jelenlegi vezetésre jelentkező
csapatnak rálátása van, vélhetően a jövőben kisebb korrekcióra szorulhat.
Az elnökség legfontosabb faladatának tekinti a szakmai feladatok ellátásán túl, hogy további
támogatókat vonjon be a sportág támogatására. Erre komoly igéretekkel már rendelkezünk, a
megvalósítás még előttünk áll. Ha ezek a témogatások megvalósulnak, akkor a gazdasági
programunkat folyamatosan módosítani fogjuk, erről a tagságot rendszeresen tájékoztatjuk.
Budapest, 2018. 05. 30.
MF(S)Sz elnöksége

Az itt feltüntetett összegek bruttóban értendőek.
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KIADÁSOK:

Működési támogatás EMMI

5 726 587 Ft

Munkabérek

1 695 000 Ft

Világjátékok felkészülés

1 000 000 Ft

Járulékok

1 245 000 Ft

Működési támogatás EMMI

1 300 000 Ft

Költségtérítés / év

600 000 Ft

Szakmai támogatás EMMI

1 333 334 Ft

Iroda bérleti díj

240 000 Ft

Tagdíjbevételek

3 400 000 Ft

Könyvelés díj

480 000 Ft

Nevezési díjak

1 750 000 Ft

Regisztrációs díj MOB

400 000 Ft

Támogatói bevétel OTP

1 270 000 Ft

WSF tagdíj

485 000 Ft

EB támogatás VNV Kft.

295 000 Ft

ESF tagdíj

525 000 Ft

Versenyrendezési díj

300 000 Ft

NVESZ tagdíj

171 798 Ft

Adsó 1% bevételek

125 000 Ft

Működési költségek:

535 000 Ft

telefonköltség:

180 000 Ft

postaköltség:

25 000 Ft

irodaszer

50 000 Ft

tintapatron:

65 000 Ft

Framtid Group támogatás

2 000 000 Ft

banki szolgáltatás
kisebb karbantartások, kiadások
Pályadíjak
Érmek serlegek
Nemzetközi versenyek:

2 430 000 Ft

180 000 Ft
35 000 Ft
450 000 Ft
600 000 Ft

Nemzetközi versenyek

6 430 000 Ft

Európa Bajnokság

4 000 000 Ft

Junior Openek

1 800 000 Ft

Junior Openek

1 800 000 Ft

Reebok Senior

350 000 Ft

Reebook Senior

350 000 Ft

HJO

280 000 Ft

HJO

280 000 Ft

Versenyfejlesztés

750 000 Ft

OB támogatás Egernek
Orvosi ügyelet
Sportág népszerűsítő programok
ÁFA

350 000 Ft

Bírói ruházat

Nyitó pénzkészlet:
Tárgyévi bevételek:
Ősszesen:

200 000 Ft
55 000 Ft
470 000 Ft

Felnőtt válogatott összetartás

600 000 Ft

Útánpótlás összetartás

600 000 Ft
20 895 132
Ft

Tárgyévi pénzkészlet:
Tárgyévi kiadások:
Tartalékképzés:

6

1 333 334 Ft

Egyéb kiadások

ÖSSZESEN:

9 758 288 Ft
20 929 288
Ft
30 687 576
Ft

1 000 000 Ft
235 000 Ft

Ügyvédi költség

ÖSSESEN:

175 000 Ft

Pályázatfigyelés, írás
Toborzó tábor

20 929 921
Ft

1 270 000 Ft

30 687 576
Ft
20 895 132
Ft
9 792 444 Ft

