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Magyar Fallabda (Squash) Szövetség szakmai és gazdasági
beszámolója a 2018. évi munkáról

A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség a 2018. május 30-án megtartott éves
rendes közgyűlésén, mely egyben tisztújító közgyűlés is volt, a tagság új
elnököt, új elnökséget, és új Felügyelő Bizottságot is választott. Ez a döntés
nagyjából két részre osztotta a feladatokat, hiszen az év első öt hónapját, és a
másik hét hónapját egy más-más szakmai koncepció határozta meg. Ennél
fogva ez a szakmai beszámoló is két pilléren próbálja meg visszadni az elmúl
év történéseit.

Szervezeti működés:
Szövetségünk ebben az esztendőben is egy alkalmazottal látta el feladatait,
ami továbbra is messze van az optimális helyzettől. Az újonnan megválasztott
elnökség programjában személyzetbővítést irányzott elő, melyet részben tudott
megvalósítani. Az év végére sikerült egy olyan konstrukciót kialakítani, ami a
feladatok egy részét meg tudta osztani, és költséghatékonynak is mondható.
Egy szerződés keretében irodai szolgáltatásokra kötöttünk együttműködést,
ami mögött két személy estenként mozgósítható feladatok ellátására. A
tényleges munka kezdése inkább 2019-re valósult meg.
A szövetségi irodát ebben az évben is a Rózsadomb Squash Klub által
felajánlott helyiségben működtettük, kedvező bérleti díj fejében. (Jelen
beszámoló készítésekor még nem lehet tudni, hogy ez a bérleti konstrukció
meddig tartható fenn.)
Az iroda technikai berendezései kicsit már elavultak, de munkavégzésre még
alkalmasak.
A Szövetség működése az új elnökség színrelépésével kis mértékben változott.
Az új csapat elsődleges feladata a szervezet zavartalan működésének a
fentartása volt úgy, hogy a tervezett változtatásokat is be lehessen vezetni.

Ezek főleg szakmai koncepciók voltak, melyek leginkább a versenyrendszerre
hatottak ki. A működésben kisebb fennakadást csak a béret iroda további
szerződésének

meghosszabbítása

jelentette,

hiszen

a

klub

új

főbérlő

kezelésébe került.
A szervezeti felépítés kis mértékben változott. Az elnök mellé egy alelnöki
pozíciót vezetett be az új elnökség és ezzel az elnökség tagjainak a száma egy
fővel növekedett is. Az újonnan megválasztott elnökség két tagja lemondott a
pozíciójáról, helyettük a tagság két újabb elnökségi tagot választott meg.
Elnökség megalakulásakor egy Szakmai Bizottság felállítását tervezte, ez
tárgyévben nem valósult meg, de a szükségessége még most is indokolt lehet.
A korábbi elnökség kettő, az új elnökség nyolc elnökségi ülést tartott,
összesen 37 határozat született ezeken a találkozókon, a határozatok a
szövetség weboldalán lettek közzétéve.

Marketing, média feladatok:
Az év első felében a korábbi elnökség erre a feladatra nem fektetett
különösebben hangsúlyt, az új elnökség ennek fontosságát figyelembe véve
külsős céget bízott meg a feladat ellátásával. A kezdetekben megbízott cég
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a vezetés a váltás mellett
döntött. Az új partner a tényleges tevékenységét csak a 2019-es évben kezdte
meg, addig a helyzet felmérése és megismerése volt a lehetséges megoldandó
feladat.
A weboldal inkább csak frissítésen esett át, és a social média felület kezelése
is okozott gondokat, bár az új vezetés értékelése szerint ez egy nagyon fontos
megjelenési forma. Ennek egyik oka, hogy a költségek megtakarítása okán ezt
társadalmi munkáben szeretné a vezetés megoldani, de be kell látni, hogy ez
ebben a formában nem fog professzionális módon működni.
Az új elnökség a nemzetközi kpcsolatok terén nem tudott előrelépést
felmutatni, ezek továbbra is csak online módon, és leginkább informális
témákban valósulnak meg. Ahhoz, hogy a hazai squash élet jobban be tudjon
kapcsolódni a nemzetközi életbe, szorosabb és szélesebb körű kapcsolatot
kellene fenntartani. Ahhoz, hogy esetleg kiemeltebb nemzetközi versenyek

rendezési jogát el tudjuk nyerni, ahhoz a jelenlegi kapcsolatrendszer kevés,
bár azt is be kell vallani, hogy hazánkban egyre kevesebb olyan létesítményt
találunk, ami erre alkalmas is lenne.

Versenyrendszer:
A Szövetség versenyszabályzatai frissítésre kerültek, azok megfelelnek a
versenyrendszer biztonságos lebonyolításának, a szabályzatok egyre jobban
átláthatóak és értelmezhetőek lettek. Az Adatvédelmi Szabályzat elkészült,
mely az újonnan bevezetett kötelező elemek egyike volt. A Szövetség
szabályzatai

a

weboldalon

érhetőek

el

mindnki

számára.

A játékosok létszáma most sem növekedett, a tagág létszáma közel állandó,
ezen még dolgozni kell, hiszen a játékosok számának növelés mindenképpen
cél.
Ebben az évben is megrendezésre került a Magyar Kupa csapatverseny, és az
Országos Csapatbajnokság, és sikeresen élesztette fel a vezetés a Senior
Csapatbajnokságot is. A csapatversenyek mellett természetesen az egyéni
versenyek is rendszeres programjai voltak a hazai versenyrendszernek. A új
vezetés által megvalósított egyik újítás a körverseny rendszerének újboli életre
keltése volt, mely a szeptemberi új szezonkezdéssel nyitotta meg a
versenysorozatot. A pontvadászat a Női, valamit a férfi A, B, és C kategóriás
versenyeken folyik. Az A ketegória játékosai pénzjutalomért, a B, C és Női
kategória

pedig

tárgyjutalmakért

versenyezhet.

A

szezon

végén

kerül

megrendezésre egy záró verseny Top Nyolcak Gálája elnevezéssel, ahol a
kategóriák 8-8 legeredményesebb játékosa mérkőzhet meg a végső sorrend
kialakításáért. A versenyrendszerben más jelentősebb módosítás nem került
bevezetésre, a versenyek száma kis mértékben emelkedett. A szezon
Versenynaptára időben elkészült és közzé lett téve, így mindenki előre
megtervezhette a saját versenyprogramját. A versenyrendszerben a jelenlegi
elnökség is magáévá tette azt a szemléletet, hogy minél több helyszínre jusson
el a versenysport, ezért a nem Budapesti helyszínek is kaptak lehetőséget
versenyek rendezésére.
És egy külön fejezetet kell szentelnünk a 2018. év Országos Bajnokságra.
Ebben az évben első alkalommal került úgy lebonyolításra az OB, ami a

fejletteb nemzetközi porondon már szokásos rendezés. Köszönet ezért az Egri
Squash Egyesületnek, az Invest Sportcentrumnak, és személy szerint Gyulyás
Istvánnak aki az esemény főszervezője volt. A versen két helyszínen zajlott,
nappal az Invest Sportcentrum pályáin, és este átköltözött a sportág a Dóbó
téren felállított üvegpályára. A látvány és az élmény felejthetetlen volt, jó lenne
minél több hasonló rendezvényt megélni. Optimális körülmények között, jó
programok mellett, jó mérkőzéseket is láthatott mindenki, aki ott volt az
eseményen. Innentől kezdve ez lesz az etalon egy OB megrendezésére, ez a
verseny feladta a leckét a következő években OB-t rendező kluboknak. (Ma
már tudjuk, hogy ezt a sikert 2019-ben Győrben próbálják felülmúlni.) A
helyszínen megélt csoda mellett az állami televízió sportcsatornája is
beszámolt az eseményről, és nem csak egy rövid hírben. Ez volt az év kiemelt
rendezvénye, és mindenki elismerően nyilatkozott róla.

Ranglisták:
A ranglisták nem kerültek módosításra, bár a felnött ranglisták esetében volt
rá kísérlet. Mivel nem sikerül kialakítani jobb megoldást így az is változatlan
formáben működik tovább. Az utánpótlás ranglista egy elégg kezdetleges excel
verzió, ami mnidenképpen megérett egy frissításre. Az év vége felé az ESF egy
új rendszert vezetett be a junior ranglistában, érdemes ennek a módosításait
is figyelembe véve átalakítani a rendszert. A seniorok ranglistája is egy excel
verzió, de áttekinthető formában. A ranglisták mellett a körversenyek állását
ismertető táblázat is felkerült a weboldalra, hogy ez is mindenki számára
naprakészen elérhető legyen.

Képzések:
A program kétféle képzést célzott meg, de egyik sem valósult meg kellő
formában. A bíróképzés szinte teljesen elhalt, ennek a felépítése a követlező
évre marad. Az új elnökség megreformálta a bírói juttatást, illeve a
költségtérítést, de ennek ellenére egyre kevesebb bíró áll rendelkezésre, és a
képzére egyre nehezebb új játékosokat bevonzani.
Az edzőképzés területén szerencsésebb a helyzet, mert a Feltörelvő Sportágak
támogatásán belül elindult egy edzőképzési program, aminek a tényleges
megvalósulása 2019-ben lesz. Ez ígértesnek tűnik, vélhetően eredményes lesz
a program.

Nemzetközi szereplések:
2018-ban nem neveztük női válogatottunkat, mert szakmailag indokolatlan
lett volna. Természetesen gazdasági megfontolás is ezt a döntést tette
helyessé.
A férfiaknál Krajcsák Márk nem csak szövetségi kapitányként, de játékosként
is segítette 2018-ban a férfi válogatott munkáját.
Az utazó csapat összeállítása: Krajcsák Márk, Farkas Balázs, Török András,
Sebők Benedek, Hoffmann Péter és Kamocsai Bendegúz volt. Az előző évben
csapatunk az 5. helyen végzett, az volt a minimális elvárás, hogy ezt a
helyezést megint el kellene érni. Csapatunnak sikerült ezt alaposan
túlteljesítenie, a végső csatában vereséget elszenvedva a második helyen
végeztek.
Ez a helyezés azt jelentette, hogy 2019-ben csapatunk a divízió1-ben léphet
pályára, Európa legjobb nyolc csapata között.
Az egyéni Európa Bajnokságra két játékosunkat tudtuk nevezni, Csókási
Gabriella és Sebők Benedek képviselte a hazai színeket. Mindkét játékosunk
jó játékot mutatva a 18. helyen végzett, ami megfelel az előzetes elvárásoknak.
Sajnos legerősebb játékosunk Farkas Balázs egy másik nemzetközi versenyen
vett részt, így nem tudtunk a legerősebb játékosokkal részt venni a versenyen.
2018-ban két korosztályos csapatot neveztünk az Európa Bajnokságra U15 és
U17-es

korcsoportban.

A

verseny

ebben

az

évben

Svájcban

került

megrendezésre. A 15 év alatti csapat összeállítása Rózsa Emma, Jeszenszky
Zoltán, Szabó Kende Zsombor és Sárkány László, a csapat vezetője Kohlrusz
Balázs volt. Csapatunk a 16. helyen végzett, ami elmaradt a várakozástól.
U17-es csapatunk összeállítása: Chukwu Hannah, Laskai Vanda, Dévald
Tamás, Nagy Simon és Rózsa Barnabás, a csapat vezetője Farkas János volt.
A csapat a 15. helyen végzett, ami egyértelmű csalódás volt. A legidősebb
utánpótlás korcsoportban (U19) ebben az esztendőben nem indítottunk
csapatot, itt az egyéni indulókat neveztük a versenybe. A három fiú
játékosunk nem ért el meglepetés eredményt, egy 19, 21, és 49. helyezéssel
zárták a versenyt.

A hazai rendezésű nemzetközi versenyek továbbra is három eseményre
szorítkoztak, ezekben a rendezvényekben a szövetség csak felügyeleti jogot
látott el, de ez is inkább jelképes volt. A juniorok továbbra is a Hungarian
Junior Open versenyen léphettek hazai pályára, mely 2016-ban GP besorolást
kapott.
A seniorok két hazai nemzetközi versenyt bonyolítottak le. Szegeden 2018-ban
már 18. alkalommal került megrendezésre a Hungarian Masters. Másik
nemzetközi senior esemény a Reebok Hungarian Masters verseny volt, aminek
Budapest adott otthont.
Fiataljaink rendszeresen részt vettek az európai junior körverseny sorozaton,
ezt már saját költségükre tették, a szövetség csak az adminisztratív
feladatokat látott el.

Utánpótlás:
Sajnálatos módon ezen a területen van a legnagyobb visszaesés. Sem az előző,
sem pedig a most regnáló elnökségnek nem volt olyan programja ebben az
esztendőben, ami átfogóan kezelte volna ezt a kérdést. Szemmel láthatóan
csökken azon fiatalok száma, akik részt vesznek a szövetségi versenyeken,
néha már három korcsoportot is össze kell vonni ahhoz, hogy egy-egy
versenyszám megrendezésre kerülhessen. A következő év feladata, hogy ezt
orvosolni tudja a szövetség, mert egyre aggasztóbb a helyzet. A már korábban
is említett Feltörekvő Sportágak támogatás keretén belül vannak lépések hogy
a fiatalokat megismertetésük a sportággal, ennek ebben az évben csak néhány
kezdő lépését sikerült megtenni az Iskolai Programmal.

Seniorok:
A senior versenyek egyenletes fejlődést mutatnak, hiszen egyre több
„kiöregedő” játékos csatlakozik a senior programhoz. Továbbra is egy női és
három férfi kategóriában kerülnek megrendezésre az egyéni versenyek, ahol
egyre magasabb színvonalban játszanak a résztvevők. Ismét sikerült életre
hívni a senior csapatbajnokságot, ahol egy új rendszerben lett kiírva a
verseny. A két fordulóból álló verseny ténylegersen 2019-ben zajlott, de a
verseny ismételt bevezetés és átalakítása a tárgyévre maradt. Ma már
tudhatjuk, hogy ez az átszervezés nagyon sikeresnek mondható, vélhetően a
következő szezonban több induló csapattal számolhatunk.

Szabadidős versenysorozat:
A 2018/2019-es szezonban a szövetség szabadidős partnerként ismét a
Szabadidős

Squash

Közösséget

kérte

fel

az

országos

körverseny

lebonyolítására.
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 zárja.
A sorozat végén a legjobb 8-8 játékos számára a szövetség ismét ingyen
biztosítja a versenyengedélyt a 2019/2020-as szezonra. Az érintettek szerint
aránytalan, hogy a hölgyeknél és a férfiaknál is a 8-8 játékos kerül kizárásra a
következő szezon versenyéből ezt át kell értékelni.
A versenysorozatot a szövetség anyagilag támogatta, ténylegs rálátása és
befolyása nem volt ebbe a versenyrendszerbe.

Sportágnépszerűsítő programok:
Ennek a feladatnak az egyik színtere az évente kétszer is megrendezére kerülő
Nagy Sportágválasztó rendezvény, ahol szinte minden sportág képviselteti
magát. Sajnos nekünk ebben az évben nem sikerült. A belső érdektelenség ezt
lehetetlenné tette, ennek okait fel kell tárni, és a jövőben megszüntetni.
Sajnos az utánpótlást irányitó személyek is inkább hátráltatják, mint
elősegítik, hogy ezen a jeles rendezvényen meg tudjunk jelenni. Az egyesületek
jelenlétére

pedig

feladatuknak

a

szinte

egyáltalán

sportág

nem

lehet

népszerűsítésének

számítani,
ezt

a

nem

érzik

lehetőségét.

A másik főcsapás a Decathlon áruházakkal való együttműködés, ami több
megjelenést is biztosított a felfújható squashpályának. Ebben az évben
nemzetközi játékos részvételével bemutató programra nem került sor, de
2019-re már szervezés alatt áll a program.
2018. október 13-án került megrendezésre világszerte a Squash Day
rendezvény. Ebben a programban a klubok biztosítottak nyitott pályákat, ahol
térítés nélkül lehetett megismerkedni a sportággal. Ez a rendezvény nem
váltotta be a hozzfűzött reményeket, és még az is lehet, hogy azokat a
klubokat, akik mellénk álltak, egy időre elveszítettük a hasonló

rendezvényekhez való csatlakozásból. Nem volt kellően előkészítve ez a
program, ezért nem kapott elég hírverést, és ennek megfelelően kis létszámú
résztvevőt sikerül bevonni. Lehet, hogy ez a szervezetlenség többet ártott, mint
használt.

Egészségügyi ellátás:
Egy évekkel korábbi sajnálatos esemény rávilágított arra, hogy bár nem
kötelező, de mégis csak elvárható, hogy egészségügyi ügyeletet biztosítsunk a
szövetségi versenyeken. Ennek gazdasági vonzatát hol a verseny házigazdája,
hogy pedig a szövetség maga viseli. A verseny teljes ideje alatt egy szerződéses
partner 1-1 szakemberrel van jelen a vesrsenyeken. Komolyabb beavatkozára
ebben az évben nem volt szükség.

2018. évi gzdálkodás számokban:
Az itt kigyűjtött adatok a 2018 évi tényleges bevételeket és tényleges
kiadásokat tartalmazzák bruttó értékben.

Összegzés
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.
Bevétel
Kiadás
Záró pénzkészlet 2018.12.31.

9 758 394 Ft
20 130 338 Ft
17 419 989 Ft
12 468 743 Ft

BEVÉTELEK 2018.
Működési támogatás EMMI
Világjátékok felkészülés EMMI
Működési támogatás EMMI/NEA
Szakmai támogatás EMMI/NEA
Coffee Concept Kft
OTP Bank Nyrt.
VNV Dinamo Kft.
Cardinal Marketing Zrt.
NAV SZJA 1%
Egyesületi bevételek
Versenyrendezési díjak
Ruházat eladás
Banki kamat
Nemzetközi versenyek:
Junior Openek
HJO
Masters

ÖSSZESEN

5 726 587 Ft
1 000 000 Ft
1 300 000 Ft
1 333 334 Ft
63 500 Ft
1 270 000 Ft
295 500 Ft
650 000 Ft
134 286 Ft
5 411 600 Ft
313 600 Ft
8 000 Ft
9 Ft
2 147 971 Ft
260 035 Ft
215 916 Ft

20 130 338 Ft

KIADÁSOK 2018.
Bérkifizetés
Járulékok
Költségtérítés
Iroda bérleti díj
Könyvelési díj
Regisztrációs díj MOB
WSF tagdíj
NVESZ tagdíj
Működési költségek:
Telefon + internet
Postaköltség
irodaszer
Banki költségek
Pályadíjak
Érmek, serlegek
Nemzetközi versenyek:
Repülőjegyek
Európa Bajnokságok
Költségtérítés
Zászlók
PSA tagdíjak
Junior Openek
HJO díjak
Master díjak
OB 2018 támogatás
Orvosi ügyelet versenyekre
EMMI Iskola program
Pályázatírás + jutalék
ÁFA
Ügyvédi költségek
Bírói díjazás
Bírói öltözet
Szabadidős squash támogatása
Marketing, média díj
Számítógép programok
Számítógép + karbantartás
Táblagép
Kamera vásárlás
Nyomtató és patronok
Étel-ital
Facebook kampányok
Közjegyzői díjak
Vegyes kiadások
ÖSSZESEN:

1 793 768 Ft
1 111 000 Ft
614 070 Ft
220 000 Ft
480 000 Ft
353 000 Ft
470 693 Ft
171 798 Ft
185 336 Ft
19 100 Ft
33 280 Ft
157 340 Ft
539 550 Ft
331 747 Ft
1 022 000 Ft
3 023 787 Ft
100 000 Ft
87 000 Ft
250 000 Ft
1 907 462 Ft
373 787 Ft
97 721 Ft
1 270 000 Ft
164 000 Ft
185 004 Ft
315 333 Ft
231 000 Ft
183 500 Ft
335 848 Ft
55 000 Ft
381 000 Ft
152 400 Ft
121 044 Ft
150 372 Ft
20 980 Ft
100 546 Ft
76 685 Ft
162 881 Ft
20 235 Ft
12 000 Ft
139 722 Ft
17 419 989 Ft

