
 
 

 

 

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnökségének  
2019. évi határozatai: 

 

 
 

 

1/2019. 01.05. határozat 
Jelenlévők öt igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

egyhangúan elfogadják, hogy 2019 június végéig a Bányász Árpád által 

vezetett céggel kössünk szerződést a média feladatok ellátására. 
 

2/2019. 01. 05. határozat 

Jelenlévők 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
egyhangúan elfogadják, hogy 2019. január 01-től határozatlan időre 

szóló szerződésben rögzíti az irodai feladatok ellátását a Framtid Kft. és a 

MF(S)Sz között. 

 
3/2019. 01. 30. online határozat 

A MF(S)Sz 2019. 01. 30-án megtartott online szavazás során 5 igen, 1 

nem és 1 tartózkodás mellett azt a határozatot hozta, hogy az Országos 
Csapatbajnokság I. osztályos versenyétől távol maradó Sport Elit SE I-es 

csapatának minden lejátszott mérkőzésének az eredménye törlésre kerül, 

valamint a le nem játszott mérkőzések is törlésre kerülnek. 
 

4/2019. 03. 01. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal egyhangúan 
megszavazta a Squsholunk.hu Sportegyesület felvételét a MF(S)Sz tagjai 

közé. 

 

5/2019. 03. 01. határozat 
Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag 

megszavazta, hogy a válogatott játékosok részére 1-1 melegítőt, 5-5 pólót 

és 3-3 szoknyát illetve shortot vásároljon a szövetség.  
 

6/2019. 03. 01. határozat 

Jelenlévők megvitatták a felvetést és egyhanúlag 6 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás mellett elvetették a csapatbajnokságtól visszalépők 

büntetésének enyhítését. 

 
7/2019. 03 01. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag 

megszavazta, hogy a válogatott csapatokkal utazó vezetők az EB alatt a 
verseny idejére napi 10.000.- azaz tízezer forint napidíjat kapjanak. 

 



 
 

8/2019. 03. 01. határozat 

Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag úgy 

döntött, hogy nem kívánja bevezetni a Skype-os elnökségi értekezleteket 
a közeljövőben. 

 

9/2019. 03. 01. határozat 
Elnökség egyezetés után 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett 10 db 

gyermek edzést segítő eszköz (Micro Buddy) beszerzését szavazta meg, 

feltéve, hogy a beszerzési forrás számlaképes. 
 

10/2019. 03. 01. határozat 

Elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 
körverseny rendszerben az alsóbb osztályban jogosultságot szerző, de 

közben felsőbb osztályba lépett játékos indulását engedélyezi a 

körverseny záró végső versenyén (Top Nyolcak Squash Gála) az alsóbb 

osztályban, valamint a verseny pontszerző szakaszából az Országos 
Bajnokságot kiveszi 

 

11/2019. 03. 01. határozat 
Elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 

Körverseny helyezettjeinek jutalmazása kapcsán beérkezett ajánlatok 

alapján A Tecnifibre-t és a Pesti Sportot hozza ki közösen a legjobbnak, 
ezért a 730.000.- értékben megvásárolandó utalványokat 50-50 

százalékban veszi meg a két forgalmazótól. 

 
12/2019. 03. 01. határozat 

Elnökség 3 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett az Eszközbeszerzésre 

beérkezett pályázati anyagok alapján az alábbi beszállítókat hirdette ki 

győztesnek: 
2 sárga pöttyös labda Racket Sport Hungária  - 240 darab vásárlása 

Piros egypontos labda Decathlon – 300 darab vásárlása 

Védőszemüveg felnőtt méretben Racket Sport Hungária 46 db vásárlás 
Védőszemüveg gyerek méretben Racket Sport Hungária 30 db vásárlása 

Ütők: Pesti Sport 120 g-os ütő – 50 db vásárlása 

         Racket Sport Hungária Harrow Shock 160 g-os – 65 db vásárlása 
 

13/2019. 03. 14. online határozat 

A MF(S)SZ 2019. 03. 14-én megtartott online szavazáson 5 igen 1 nem és 
1 tartózkodás mellett azt a határozatot hozta, hogy Cséffalvay Dániel 

büntetését, melyet sportszerűtlen viselkedése miatt rótt ki, 20.000.- azaz 

húszezer forint pénzbüntetésben és megrovásban állapítja meg. 

 
14/2019. 03. 20. online határozat 

A MF(S)Sz elnöksége által 2019. március 20-án megtartott online 

szavazás során 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, 
hogy a Győrben megrendezésre kerülő 2019-es Országos Bajnokság 

szervezője 2 millió, azaz kettőmillió Forint szövetségi támogatásban 

részesüljön. 
 

 



 
 

15/2019. 03. 28. online határozat 

A MF(S)Sz elnöksége által 2019 03. 28-án megtartott online szavazás 

során a korábbi eszközbeszerzési pályázat kapcsán alábbi határozatot 
hozta: 

Tekintettel arra, hogy a Racket Sport Hungary Kft. két termék esetében is 

sikeres pályázatot nyújtott be, de a megadott határidőre azokat teljesíteni 
nem tudta, elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett azt a 

határozatot hozta, hogy a sorrendben következő ajánlatokat kell 

győztesnek hirdetni. Ennek értelmében a Pesti Sport Kft további 50 db 
squash ütőt szállíthat be, a Basic Line kft pedig 63 db védőszemüveget 

szállíthat be Szövetség részére. A 2 sárga pontos labdákat továbbra is 

Racket Sport Hungary Kft szállítja be.  
 

16/2019. 04. 12. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal egyhangúan 

megszavazta, hogy a győri OB rendezőjével megkötendő szerződésben a 
fizetési ütemezés alábbi feltételekhez legyen kötve: 

Első részlet (1 millió bruttó) szerződés aláírásakor számla ellenében. 

Második részlet (1 millió bruttó) készfizető kezesség vállalás, 
Területfoglalási engedély, Önkormányzati Támogatás igazolás, 

Pályabérleti szerződés és Szponzori kötelezettségvállalási dokumentumok 

együttes bemutatása esetén, számla ellenében. 
 

17/2019. 04. 12. határozat 

Elnökség 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag úgy 
határozott, hogy Szilágyi Gábor először egyenlítse ki a Griff Squash Club 

által felhalmozott tartozást Theo-Rex Bt. felé, és utána kérheti versenyek 

rendezésének lehetőségét Szövetségtől.  

 
18/2019. 04. 12. határozat 

Jelenlévők megvitatták a felvetést és egyhanúlag 5 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás mellett elfogadták, hogy az eddig beérkezett sporteszközökre 
vonatkozó igények nem érték el a beszerzett termékek mennyiségét, ezért 

főtitkár a weboldalon meghirdeti az eszközigények leadásának 

lehetőségét. A beérkezendő igényeket a már beérkezett igények kielégítése 
után veszi figyelembe elnökség és osztja el a megmaradt eszközöket 

jelentkezők között. 

 
19/2019. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


