
 
 

 

 

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnökségének  
2018. évi határozatai: 

 
 

 

 
1/2018. I. 17. határozat 

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

hozta, hogy a nemzetközi versenyek esetében a kései nevezést minden 
érintett saját maga intézi, beleértve a díjak fizetését is. 

 

2/2018. I. 17. határozat 
Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a 2018. évi Egyéni Országos Bajnokság helyszíne Eger lesz 

abban az esetben is, ha nem lesz felállítva üvegpálya. Elnökség 

elkülönít 1.000.000.- Forintot arra az esetre, ha sikerül a verseny 
idejére üvegpályát állítani. 

 

3/2018. I. 17. Határozat 
Elnökség 3 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a 2018. évi Egyéni Országos Bajnokságok esetében az 1 – 

8 kiemelteket a Versenyigazgatóság és az Elnökség közösen határozza 
meg. A további kiemeltek minden esetben az érvényben lévő 

ranglistáknak megfelelően kerülnek kijelölésre. 

 
4/2018. I. 17. határozat 

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

hozta, hogy a jövőben a ranglista versenyek esetében a nevezők számát 

32-ben maximálja. Túljelentkezés esetén a 32 legmagasabban sorolt 
játékos nevezését fogadja el a versenyigazgatóság. 

 

5/2018. I. 17. határozat 
Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a 2018. évi Diákbajnokságon nem ír ki hivatalos és fejlődő 

versenyt, hanem csak hivatalos versenyt rendez úgy, hogy leány és fiú 
U9-es versenyszámot is meghirdet. 

 

6/2018. IV. 18. határozat 
Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a 2018. éve rendes, egyben tisztújító közgyűlést 2018. 

május 30-án 15:00 órai kezdéssel, megismételt közgyűlés esetén 16:00 

órai kezdéssel a Juhn Bull Pub-ban kerül megrendezésre. 
 

 

 



7/2018. IV. 18. határozat 
Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 

hozta, hogy a mai nappal felveszi tagjai közé a Golden Ball Squash 

Club Sportegyesületet. 

Elnökség 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a határozatot 
hozta, hogy a mai nappal felveszi tagjai közé a Csé-Team Labdasport 

Egyesületet. 

 
1/2018. 05.30 számú közgyűlési határozat 

Szavazati joggal rendelkezők egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadják a MF(S)Sz 2017. évi szakmai és 
gazdasági beszámolóját, a Közhasznúsági Jelentéssel, a Felügyelő 

Bizottság és a Fegyelmi Bizottság beszámolójával kiegészítve. 

 
2/2018. 05.30. számú közgyűlési határozat 

Levezető elnök bejelenti, hogy 29 érvényes szavazat érkezett be, 

összeszámolás után Krajcsák Márk kapta meg a szavazásra jogosultak 

50% + 1 szavazatát, tehát a közgyűlés őt választotta meg elnöknek 

2018. május 31-től a következő három évre, azaz 2021. május 31. 

napjáig. 

3/2018. 05.30. számú közgyűlési határozat 

Levezető elnök kihirdeti, hogy az alábbi öt fő kapott 50% + 1 
szavazatot, tehát ők lettek megválasztva az elnökségi tag tisztségére: 

Lőrinczi Attila, Szilágyi Gábor, Guti János, Krasznai Gábor, Török 

András, 2018. május 31-től a következő három évre, azaz 2021. május 

31. napjáig. 
Levezető elnök kihirdeti, hogy a fentiek alapján közgyűlés az 

alapszabálynak megfelelően három esztendőre Krajcsák Márkot a 

MF(S)Sz elnökének, Lőrinczi Attilát, Szilágyi Gábort, Guti Jánost, 

Krasznai Gábort, és Török Andrást pedig elnökségi tagnak 

megválasztotta. 

4/2018. 05.30. számú közgyűlési határozat 

Szavazati joggal rendelkezők 27 igen szavazattal, egy tartózkodás 

mellet megválasztják Szász Miklóst a Felügyelő Bizottság elnökének. 

Szavazati joggal rendelkezők 27 igen szavazattal, egy tartózkodás 

mellet megválasztják Böhm Gabriellát a Felügyelő Bizottság tagjának. 

Szavazati joggal rendelkezők 28 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megválasztják Füredi Pétert a Felügyelő Bizottság 

tagjának, 2018. május 31-től a következő három évre, azaz 2021. 

május 31. napjáig. 

5/2018. 05.30. számú közgyűlési határozat 

Szavazati joggal rendelkezők 27 igen szavazattal, egy ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadják az újonnan megválasztott elnökség 

2018. év szakmai és gazdasági programját. 

 

 



8/2018. VI. 12. határozat 
Elnök ismerteti a Cardinal Marketing Zrt. által megküldött 

szerződéstervezetet, mely meglátása szerint ésszerütlen feltételekkel 

kíván együttműködést kötni, ezért szavazásra bocsájtja a tervezetet. 

Jelenlévők egyhangú szavazattal a szerződéstervezetet 
elfogadhatatlannak, irreálisnak tartják, ezért az aláírásra nemmel 

szavaztak. 

 
9/2018. VI. 12. határozat 

Jelenlévők egyhangú szavazattal utasítják Főtitkárt, hogy a Szövetség 

weboldaláról azonnali hatállyal távolítsa el az 5 érintett cég logóját. 
(Cardinal Marketing Zrt., Holzfabrik, RapidAGRO, K und L Metal, 

Progmasters) 

 
10/2018. VI. 12. határozat 

Jelenlévők egyhangú szavazattal úgy döntöttek, hogy alapszabályukat 

módosítva létrehozzák az alelnöki státust, Süle Gábor személyében. 

 
11/2018. VI. 12. határozat 

Jelenlévők 3 igen és 1 nem szavazattal úgy döntöttek, hogy egy fővel 

bővítik az elnökség tagjainak számát, Lőrinczi Balázs személyében. 
 

12/2018/ VI. 12. határozat 

Elnökség egyhangú szavazattal úgy határoz, hogy teljes anyagi 
fedezetet biztosít (nevezési és csomagdíj, valamint benzinköltség) 

Csókási Gabriella, és Farkas Balázs részére a Grazban megrendezésre 

kerülő Egyéni EB-n való részvételre. 
 

13/2018. VII. 5. határozat 

Jelenlévők 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazták, hogy 

az Adatvédelmi felelős a főtitkár legyen. 
 

14/2018. VII. 05. határozat 

 Jelenlévők 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadják a Magyar 
Fallabda (Squash) Szövetség Adatvédelmi Szabályzatát. 

 

15/2018. VII. 05. határozat 
Jelenlévők 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellet az a határozatot 

hozták, hogy a vitatott céges logókkal ( Cardinal Marketing, Holzfabrik, 

K und L Metál, Progmasters, Rapid Agro) ellátott válogatott és bírói 
öltözetet érintettek hivatalos eseményeken nem viselhetik. 

 

16/2018. VIII. 8. határozat 

Jelenlévők 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazták a 
2018-2019. évi szezon Versenynaptárát. 

 

17/2018. VIII. 08 határozat 
Jelenlévők 4 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett az Egyéni Országos 

Bajnokságokat (felnőtt, junior és senior) minősítette „kiemelt 

versenyeknek”. 
 



 
 

18/2018. VIII. 08 határozat 

Jelenlévők 4 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy 

a kiemelt versenyek rendezési lehetőségét pályázat útján, a többi 
verseny rendezési lehetőségét pedig felkéréssel jelöli ki. 

 

19/2018. VIII. 08 határozat 
Jelenlévők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a felnőtt játékosok 

nevezési díját ranglista versenyeken 4.000.- Forintban, TOP 16-os és 

Összevont versenyeken pedig 4.500.- Forintban határozta meg. 
 

20/2018. VIII. 08 határozat 

Jelenlévők 3 igen, 2 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy 
a Top16 + Női versenyek esetében a rendezés elnyerésének egyik 

feltétele 100.000.- Forintos összdíj készpénzes kifizetés legyen. 

 

21/2018. VIII. 08 határozat 
Jelenlévők egyhangú igen szavazattal felhatalmazzák főtitkárt, hogy a 

versenyek rendezési feltételeit tegye ki a Szövetség hivatalos 

weboldalára, és küldje ki az ismert klubok címére. A jelentkezési 
határidőt szeptemberi versenyek esetében egy hétben, további 

versenyek esetében augusztus 31-i határidőben állapította meg. 

 
22/2018. VIII. 08  határozat 

Jelenlévők 4 igen 1 nem és 0 tartózkodás mellett a férfi ranglista 

induló pontjainak felezését határozták el. 
 

23/2018. VIII. 08 határozat 

 Jelenlévők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Szolnoki 

Szabadidős Sportegyesületet felvette tagjai sorába. 
 

24/2018. VIII. 08 határozat 

 Jelenlévők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett törötle tahgjai közül 
az Újpalotai Fallabda Egyesületet. 

 

25/2018. IX. 04 határozat 
 Jelenlévők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy 

a megvitatott módosításokkal elfogadják a 2018/2019-es Általános 

Versenyszabályzatot. 
 

26/2018. IX. 04 határozat 

 Jelenlévők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy 

a megvitatott módosítással elfogadják a 2018/2019-es Országos 
Csapatbajnokság Versenyszabályzatát. 

 

 
27/2018. IX. 04 határozat 

 Jelenlévők 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy  

elfogadják a 2018/2019-es Ranglista Szabályzatot. 
 

28/2018. IX. 04 határozat 



Jelenlévők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy 
a elfogadják a 2018/2019-es Körverseny  Szabályzatot. 

29/2018. XI. 04 határozat 

Jelenlévők 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy 

a bírói ranglista versenyek esetében 15.000.- Ft/nap, összvont 
versenyek esetében 20.000.-Ft/nap. Költségtérítés 32.- 

Ft/Km+Autópálya matrica térítés. 

 
30/2018. IX. 04 határozat 

 Jelenlévők 2 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy 

300.000.- Forinttal támogatják az Országos Szabadidős Bajnokság 
szervezőit egy szerződés keretében. 

 

31/2018. IX. 18 határozat 
Jelenlévők 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy  

a bírói napidíjat 20.000.- Forintra emelik, és a további utazási 

költségtérítést változatlanul hagyják. 

 
32/2018. X. 14. 

Jelenlévők 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy  

az országos bajnokság lebonyolítását (felnőtt, utánpótlás és senior) 
nem pályázati úton dönti el, arra alkalmas partnert keres és 

megbízással ítéli oda. 

 
33/2018. 10.14. 

Jelenlévők 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy  

Körverseny sorozatot kibővíti a női versenyszámmal is. A női verseny 
esetében a rájátszásban az 1-4 helyre sorolt játékosok vehetnek részt, 

pénzdíjuk megegyezik a férfi C kategória díjazásával. 

 

34/2018. 11. 28. 
Jelenlévők négy igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan elfogadja a Ranglista Szabályzat módosítását, mely szerint 

az egyéni ranglista pontok számításánál a csapat összes meccsének 
értékét kell osztani adott játékos győzelmeinek számával. Ezzel az 

értékkel kell osztani a csapat „helyezési alapértékét”. 

 
35/2018. 11. 28. 

Jelenlévők 3 igen 1 nem és 0 tartózkodás mellett megszavazták, hogy 

amennyiben nem sikerül rövid időn belül elfogadható irodát bérelni, 
akkor szövetség igénybe veszi Süle Gábor felajánlását, miszerint ingyen 

helyiséget tud biztosítani átmeneti időszakra a saját cége irodájában a 

Károly körút 9. szám alatt. 

 
36/2018. 11. 28. 

Elnökség a 36/2018.11.28. számú határozatával 4 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett elfogadta a Cardinal Marketing Zrt-vel megkötendő 
megállapodást alábbiak szerint: 

A 2018-as évre visszamenőleg a cég bruttó 2.000.000.- forintot fizet 

szövetségnek számla ellenében három részletben. 
1. részlet 650.000.- Ft 2018. december 31-i esedékességgel, 

2. részlet 650.000.- Ft 2019. január 31.-i esedékességgel 



3. részlet 700.000.- Ft 2019. február 28.-i esedékességgel. 
2019. január 01. napjától egy éves időszakra a szerződés nettó 

2.000.000.- millió forint éves díjat állapít meg, melyet szolgáltató havi 

részletekben kell megfizessen, számla ellenében. 

 Amennyiben az itt megállapított díjak nem kerülnek időben 
megfizetésre, akkor szövetség egyoldalúan elállhat a szolgáltató részére 

vállalt megjelenésekkel, melyeket a szerződés részletesen tárgyal. 

 
37/2018.11.28. 

Jelenlévők 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határoznak, 

hogy a 2019. évi Országos Bajnokság Győrben kerüljön megrendezésre 
egy üvegpálya felállításával a város egy kiemelt pontján. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


