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Magy Fallabda (Squash) Szövetség szakmai és gazdasági
Programterve a 2020. évi működéséről

Jelen program, ami a kialakult helyzet kapcsán megkésve kerül a tagság elé,
egy már korábban megalkotott program átdolgozott verziója. Az itt leírtak a
jelenlegi ismereteink alapján lettek összeállítva, de arra is fel kell készülnünk,
hogy ezt az élet ismét felülírhatja. Igyekeztünk az ismeretlen változókat is
figyelembe venni, de ennek ellenére elképzelhető, hogy az itt leírtak teljesítése
egy újabb vészhelyzet miatt nem tud majd megvalósulni.

Szervezeti működés:
Szövetségünk ebben az esztendőben az eddig is egy alkalmazottal látta el
feladatait, ami gazdaságilag elfogadható, de ez a szervezet működésében nem
tud előrelépést mutatni. Egy ideje már tervbe van véve ennek a korrigálása,
ami biztos, hogy magasabb költségekkel jár, és ezt egyenlőre nehéz
előteremteni. A megnövekedett feladatokat egy személy már nem tudja
hiánytalanul ellátni, erre mindenképpen megoldást kell találni. Jelenleg a terv
az, hogy egy fiatalabb, és agilisabb főtitkárt kell találni, mert a jelenlegi
főtitkár szeretné átadni másnak a feladatokat. Amennyiben ezt sikerül
megoldani, abban az esetben a jelenlegi főtitkár részmunkaidőben segítene az
irodai feladatok ellátásában, és ez lehetőséget biztosítana a feladatok tejes
körű átadására is. Amennyiben a főtitkári pozícióra nem sikerül alkalmas
személyt találni, abban az esetben egy részmunkaidős irodai alkalmazottal
kell megtámogatni a szövetségi feladatok ellátását. Mindkét megoldás
jelentősebb bér és járulék költséggel járna.
A szövetségi irodát ebben az évben is a Rózsadomb Squash Klub által
felajánlott helyiségben működtetjük, de már piaci bérleti díj fejében.
Tekintettel arra, hogy egyre több olyan eszköz van a szövetség birtokában, ami
a sportág népszerűsítését hivatott segíteni, ezek tárolására egy raktározási
1

lehetőséget kellett keresni, ahol ezeket az eszközöket és a korábbi iratokat
tárolni lehet.
Az iroda technikai berendezései elégségesek, különösebb fejlesztésekre nincs
szükség. Amennyiben a személyzetbővítést sikerül megoldani, az vélhetően új
eszközök beszerzését is előre vetíti.
A szervezeti felépítés 2020-ban kis mértékben változásra szorul, egy elnökségi
tag felmentését kérte a vállalt feladat alól, helyette egy új tagot kell felkérni a
feladatok ellátására.
Egy

fegyelmi

eljárás

rámutatott

arra,

hogy

a

Fegyelmi

Szabályzatot

aktualizálni kell, és a jelenlegi Fegyelmi Bizottság nem tudja a feladatát
ellátni, ezért új Fegyelmi Bizottságot kell kinevezni.
Az elnökség rendszeresen tart üléseket, melyeken szakmai és gazdasági
kérdéseket vitat meg. Ezeken az üléseken meghozott határozatok a szövetségi
weboldalon frissítve jelennek meg. Egy korábbi alapszabály módosítás már
lehetővé teszi az online szavazást az elnökség számára. Ez a kialakult COVID
helyzetben jelentősen megkönnyítette az elnökség részére a további hatékony
munkát. A főtitkár a korlátozások idején otthonról látta el faladatait, az
elnökség pedig online tartotta a kapcsolatot, és hozott döntéseket.
A nemzetközi kapcsolatok szélesítése még továbbra is jelentős javítást
igényelne, de ennek jelentős anyagi vonzatai is lennének, amelyeket jelenleg
nem tudunk kigazdálkodni, továbbra is az online kapcsolat marad, ezt
legfőképpen a főtitkár latja el.

Marketing, média feladatok:
Ezt a feladatot elsősorban egy szerződéses partner látja el, melyeknek a
költsége még nagyon nem viseli meg a költségvetést. Ez leginkább az
eseményekről

szóló

beszámolók

elkészítése,

és

eljuttatása

különböző

médiákba. A social media feladatok ellátása is erre a partnerre hárul, ebben
az évben az instagram felület került egy kicsit megerősítésre. A szövetségi
weboldal szerkesztése és karbantartását továbbra is főtitkár látja el. Ez a
felület inkább a versenysport oldalát mutatja meg a szövetségi
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tevékenységnek, és ad hírt a Szövetséggel kapcsolatos eseményekről is.
Az elmúlt év tapasztalata alapján elmondható, hogy a Fallabda sportágat
hazánkban

még

mindig

nem

ismerik

igazán,

nincsenek

releváns

megjelenéseink, és ennek hozama, hogy nem tudjuk elérni a célközönséget
semelyik korosztályban. A kommunikációnk nem elég erős, reklámjaink
gyakorlatilag nincsenek. Van saját YouTube csatornánk, de sajnos elég kevés
hasznos anyaggal tudjuk tölteni, mert hiszen ilyen anyagok nem is készülnek.
Ezen e területen javítani kellene, de itt megint csak az anyagi források
hiányára

kell

hivatkoznunk.

Minőségi

anyagokat

készíteni

minőségi

technikával, és minőségi humánforrással lehetne előállítani, ezek pedig nem
állnak rendelkezésre.

Versenyrendszer:
A versenyrendszerünk ebben az évben sajnálatosan olyan helyzetbe került,
hogy március elejétől a tervezett hazai és nemzetközi program csaknem teljes
egészében törlésre került. Több kiemelt versenyt is törölni kellett köztük az
országos bajnokságokat a junior, felnőtt, és a senior kategóriában is. A
kialakult helyzet miatt a körverseny sorozat sem került befejezésre, és ezért a
TOP Nyolcak versenye is elmaradt. Mai ismereteink szerint az elmaradt három
Országos Bajnokságot még idén megrendezzük, és csak reménykedünk
abban, hogy egy újabb korlátozás nem fogja ezt is töröltetni.
Jelenleg a Versenynaptár elkészítését is halasztjuk, ameddig csak lehet,
hiszen még a nemzetközi program is kialakítás alatt van. A hazai program
összeállításának egyik alapja a nemzetközi versenyek ismerete, hiszen ehhez
kall alakítanunk saját programunkat is. Ezt őszre mindenképpen el kell
készítenünk, de jelenleg ez még várat magára.
A Szövetség versenyszabályzatai frissítésre kerülnek, hogy megfeleljenek a
versenyrendszer biztonságos lebonyolításának. A szabályzatok egyre jobban
átláthatóak és értelmezhetőek lettek. A Szövetség szabályzatai a weboldalon
érhetőek el mindenki számára. A játékosok létszámának növelése kiemelt
feladatnak tekintendő, főleg az utánpótlás területén vannak elmaradásaink,
de ezt az utánpótlással foglalkozó részben tárgyaljuk.
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Ebben az évben is megrendezésre került a Magyar Kupa csapatverseny, és az
Országos Csapatbajnokság. Itt jelenleg az osztályozó mérkőzések még hátra
vannak, ezeket augusztus végéig kell lejátszani. Ez azt is jelenti, hogy idén egy
kicsit később fog kialakulni a csoportok besorolása, és kicsit később fog
megrendezésre kerülni az első forduló is, hogy a csapatoknak legyen idejük
felkészülni a versenyre.
A csapatversenyek mellett természetesen az egyéni versenyek is rendszeres
programjai lesznek a hazai versenyrendszernek. Az egyéni versenyek „egy
osztályos” versenyit az elnökség nem tervezte be a Versenynaptárba, erre
rendező klubok/egyesületek jelentkezését várja, főleg a kisebb nem fővárosi
rendezvényeket részesítené előnyben. Ebben a szezonban nagyobb szerepet
kapnak az összevont versenyek, ezek korábbi sikerei ezt indokolják.
A 2020. évi felnőtt OB-t egy kiemelt budapesti programnak terveztük, de ez az
ismert helyzet miatt már nem kerülhetett megrendezésre. Helyette egy
visszafogottabb, klubverseny lebonyolítású eseményre kell hagyatkoznunk,
ami egy visszalépés, de ez elfogadható. A kiemelt budapesti rendezvény így
2021-re marad, vélhetően ez kicsit kárpótolni is fogja az idei csalódásunkat.
Az előző szezonban módosított nevezési határidők a többség számára
elfogadhatóak voltak. Volt némi kis ellenérzés, de a versenyzők nagyobbik
része ezt tudomásul vette, ezt a jövőben is alkalmazni fogjuk, mert jelentősen
elősegíti a szervezők munkáját.
Idén a Gold Center klub után ismét egy ikonikus klubot vesztünk el. Az On
Line klub bezárásával egy olyan kiemelt helyszínt veszítettünk el, melyet elég
nehéz lesz pótolni. Sajnos egyre kevesebb olyan klubot tudunk felmutatni,
ahol a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő körülmények között lehet
versenyeket szervezni. A klubok utolsó minősítése több mint 10 évvel ezelőtt
történt meg, és azóta jelentős állapotromlás tanúi lehetünk. Ebben az évben,
de legkésőbb a szezon második felében ismét el kell készíteni egy ilyen
felmérést, hogy tisztában legyünk, hogy hány olyan klub van, ahol szövetségi
versenyt tudunk rendezni. Addig is azokat a klubokat, ahol kis ráfordítással
állapotjavítást lehetne elérni, személyes megkereséssel próbálunk befolyásolni
a rekonstrukcióra.
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Ranglisták:
Három féle ranglistát vezetünk, felnőtt, utánpótlás és senior.
A felnőtt ranglista folyamatosan ad okot a vitákra, de jobb, kidolgozott
megoldással senki nem állt elő. Ennek értelmében itt nincs tervezett
módosítás. Kis nehézséget okoz, hogy a program készítője már külföldön
dolgozik, és egy kicsit nehézkes a programmal kapcsolatos hibák kezelése.
Tettünk kísérletet egy olyan személy vagy cég felkérésére, aki ezt a programot
kezelni, és karbantartani tudja, de ez nem járt sikerrel. A program kisebb
fejlesztéseket már kívánna, ez is megoldásra vár.
Az utánpótlás ranglista teljesen elavult, ezt mindenképpen le kell cserélni.
Érdemes lenne átvenni az ESF által bevezetett módosításokat, bár ez egy elég
nagy feladatot jelent. Egyenlőre a szakmai koncepciót kell kialakítani, majd
erre, és egy alacsony költségű (pl.: Excel) megoldást találni.
A senior ranglistán nem tervezünk módosítást, jelenlegi formájában megfelel,
bár kis mértékben eltér az ESF rendszertől. Egyetlen nehézséget az okoz, hogy
az OB-n olyan korcsoportokban is megrendezésre kerülnek versenyszámok,
ahol év közben nincsenek versenyek, tehát ranglista sincs. A probléma
kezelhető, de vitákra adhat okot. Ennek a főpróbája az OB lett volna, de ez
halasztásra került.

Nemzetközi szereplések:
A nemzetközi szereplések tervezete egy hosszabb fejezet szokott lenni, ezt
most felülírta az élet. Szinte az össze kiemelt nemzetközi verseny tavasszal
került volna megrendezésre, de a COVID miatt minden esemény törlésre
került, beleértve az augusztus végére tervezett Egyéni EB-t is.
Itt most csak azt tudjuk felsorolni, hogy mit terveztünk volna ha…
U 15/17-es válogatottaink tervezték a részvételüket a csapat EB-n, de törölve
lett.
U19-es csapat tervezte az EB-n való részvételt, de törölve lett. Az egyéni
versenyszámot az ESF még tervezi idén megrendezni, de erről még pontos
adatunk nincs.
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Felnőtt férfi válogatott részt vett volna az EB-n, de törölve lett.
Felnőtt női válogatott részben önerőből részt vett volna az EB-n, de törölve
lett.
Az egyéni EB-n a két országos bajnokukat terveztük indítani, de ez is törölve
lett.
Az itt felsorolt versenyek díját előre ki kellett fizetni, konkrét intézkedés még
nem ismert a díjak visszatérítéséről, eddig még csak halogató válaszokat
kaptunk. Reméljük, hogy ez a kérdés is mielőbb rendeződni fog.
A hazai rendezésű nemzetközi versenyek ebben az évben két eseményre
szorítkoztak volna, de az élet ezt is felülírta. A Reebok Hungarian Masters
törlésre került. A Hungarian Junior Open versenyen még jelen van az ESF
versenynaptárában és reménykedünk, hogy nem kerül majd ez is törlésre. Ha
megrendezésre is kerül, a részvételre biztosan rányomja a bélyegét az
egészségügyi helyzet.
Fiataljaink, amíg lehetett, rendszeresen részt vettek az európai junior
körverseny sorozaton, az ismert adatok szerint ez ősszel ismét folytatódni fog,
még nem tudjuk, hogy milyen részvétellel.

Utánpótlás:
Mint mindenre, az utánpótláson is nyomott hagyott a korona vírus.
A 2019/2020-as szezon elején Gubi Ramon vette át az utánpótlás válogatott
vezetését. Nagy elszántsággal kezdett bele a faladatba, de a bizonyság, hogy
sikeres munkát tudott-e végezni már nem tudott megvalósulni. Elkezdte a
csapatépítést, tartott edzőtábort, de a versenyek törlés ketté törte ezt a
munkát is. Azért reméljük, hogy az eddig elvégzett munka nem veszett kárba,
és a következő évben a válogatott tudja igazolni is a sikert.
Az utánpótlás építésben bizony nagyon sok munkát kell fektetni, mert azt
látjuk, hogy a versenyszerűen sportoló fiatalok létszáma egyre csökken. A
versenyeken egyre kevesebben vesznek részt, vélhetően megint egynapos
rendezvények lehetnek a kiemelt junior versenyek. Vannak események és
programok, amik ezt a helyzetet kívánnák jobbítani, de az eredmény még nem
mutatkozott meg. Ezek a programok leginkább a Feltörekvő Sportágak
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Támogató Program keretében valósulnak meg, ezt egy külön fejezetben
tárgyaljuk.
A korábban kiemelt műhelymunkát végző egyesületeknél is alábbhagyott a
lelkesedés, itt is visszaesés mutatkozik. Azt egyértelműen ki kell mondani,
hogy ez egyesületi feladat, a Szövetségnek csak az lenne a szerepe, hogy
ezeket a programokat támogassa a lehetőségeihez mérten. Ezzel szemben azt
látjuk, hogy mindenki a Szövetségtől várja a megoldást erre a kérdésre.
Jelenleg a Szövetségnek nincs pályája, nincs edzője, amivel ezt a programot
meg tudná valósítani. Ezek az eszközök az egyesületeknél vannak, amelyek a
legtöbb esetben egy klubra alapozva alakultak meg. A korábbi szövetségi
programokkal eszközöket, pályabérleti díjakat juttatunk az egyesületeknek,
kluboknak, de ennek a hozama nem igen látszik meg. Néhány klubban folyik
komoly szakmai munka, és ezeknek az eredményei minőségben és létszámban
is látszanak, de ezek száma inkább csökken, mint növekszik.
Azért vannak bíztató jelek is, hiszen az új lebonyolítású junior versenyeken
lehet látni javuló tendenciákat is. a Ranglistás versenyekkel egy időben kerül
megrendezésre a „fejlődő” versenyszám is, ahol néha csaknem többen vannak
a kezdő fiatalok, mint a „haladó” csoport.

Seniorok:
A senior versenyek viszonylag rutinosan kerülnek megrendezésre. Egyre több
olyan helyszín kerül a versenyrendszerbe, ahol már hagyománya van a senior
versenyeknek. A létszám egyre nő, és néha már a megrendezést is
veszélyezteti a játékosok mennyisége. Az egyéni versenyek sikeresek és
népszerűek.
Az átalakított csapatbajnokság, bevált, a lebonyolítás sikeresnek mondható.
Sajnos a kialakult helyzet miatt a második fordulót még nem sikerült
megrendezni, ez még szervezés alatt van. Kicsit nagyobb érdeklődésre, több
induló csapatra számítottunk, ez nem vált be, de még látunk lehetőséget,
hogy ez is pozitívan fog változni.
Későbbi tervként a csapatbajnokság mintájára nemzetközi ESF
csapatbajnokságként is meg lehetne rendezni Budapesten, de ez komolyabb
erőfeszítést én munkát igényelne.
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Sportág népszerűsítő programok:
Ennek a feladatnak az egyik színtere az évente kétszer is megrendezésre
kerülő

Nagy

Sportágválasztó

rendezvény,

ahol

szinte

minden

sportág

képviselteti magát. Sajnos itt is meg kell említeni, hogy az egyesületek teljes
passzivitása mellet, a Szövetség saját erőből képviselteti magát és a sportágat.
Ez

egy

elég

hozzáállására.

figyelmeztető
A

másik

jel

az

főcsapás

egyesületek
a

sportág

Decathlon

népszerűsítő

áruházakkal

való

együttműködés lett volna, de a kialakult helyzetre való tekintettel a Decathlon
visszamondta az együttműködést erre az évre. Ebben az évben nem került
tervezésre a korábbi években népszerű nemzetközi játékosok részvételével
szervezett bemutató program, ez most nem volt időszerű.
A Feltörekvő Sportágak program keretében is vannak olyan események, amik
azt a szerepet töltik be, de ezt is a külön fejezetben tárgyaljuk

Egészségügyi ellátás:
A már több éve működő partneri kapcsolat kielégítő, bár ez csak a budapesti
versenyek esetében működik. A vidéki versenyek esetében nem mindig sikerül
megnyugtató módon megoldani ezt a szolgáltatást, de még nem adódott gond
belőle. Az egyéni versenyek esetében ezt a szolgáltatást a rendező klubnak kell
biztosítania, a csapatbajnokság esetében ennek a szervezése és a költsége a
Szövetséget terheli.
A

Magyar

Antidopping

Csoporttal

folyamatos

kapcsolatot

tartunk,

a

képzéseiken részt veszünk, tájékoztató anyagaikat a csatornáinkon tesszük
közre.

Feltörekvő sportágak Tehetséggondozó Program:
AZ EMMI 2018. nyár elején kiírt egy pályázatot a feltörekvő sportágak részére,
amit sikeresnek ítélt meg, ezért kiírásra kerül a 2. ütem is, ahol szintén
eredményesen pályáztunk. A programok egy része már 2019-ben elkezdődött,
de a legtöbb esemény 2020-ban valósul meg. A teljesítési határidős 2020.
június 30 a szerződés szerint, de a kialakult helyzet miatt ezt a határidőt
kitolják, egyenlőre ismeretlen a végső dátum.
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A megvalósításra váró programok:
-

Edzőképzés egy angol edző (Steve Franks-Level 4.) vezetésével. A
program egy három napos esemény lesz (péntek-vasárnap), mely két
nagyobb kategóriában tart majd képzést, továbbképzést. Szó lesz a
kezdő játékosok képzéséről és a második szakaszban pedig a haladó
versenyzők képzéséről is. Az esemény helyszíne ismét a budapesti Aktív
Squash Clubban lesz. A kitűzött időpontban nem lehet megrendezni,
jelenleg a karantén rendelet feloldásától tesszük függőbe a program
pontos dátumát. A programban maximum 12 edző vehet majd részt.
Amint ismeretes az időpont a felhívást közzé tesszük.

-

Szakmai anyagok készítése. Ez a feladat két részre osztható. Részben
elkészül egy teljes magyar nyelvű pályaspecifikáció, melyre már régóta
igény

merült

fel,

dokumentumnak.
munkájának

és
A

jelenleg

másik

köszönhető,

aktualitása

anyag,

egy

olyan

ami

is

volt

szintén

egységes

ennek

Steve

képzési

a

Franks
rendszer

összeállítása, ami felöleli a fallabda képzésének alapjait kezdő, haladó,
és már nemzetközi versenyzésre is érett fiatalok részére. Mindkét anyag
a

Szövetség

weboldalán

térítés

nélkül

hozzáférhető

lesz,

bárki

használhatja, alkalmazhatja. Első dokumentum főleg a pályaépítésnél
és

felújításnál

fog

majd

segítséget

nyújtani.

A

második

anyag

elkészítésével az a cél, hogy legyen egy írott, egységes képzési anyag,
ami

elősegíti,

hogy

az

edzők,

oktatók

egy

elfogadott

képzési

módszertanhoz jussanak, amit saját ismereteikkel, tapasztalataikkal
kiegészítve tudnak használni. Azt gondoljuk, hogy ez nagyban elősegíti
majd a sportág képzését, oktatását.
-

Franciaországi edzőtábor. Ez a program, egy személyes kapcsolaton
keresztül kezdődött el szerveződni, és mára konkrét programmá nőtte ki
magát. Sajnos a helyzet itt is közbeszólt, ez a program is halasztásra
került. Jelenleg a repülőjárat újraindítására és a karantén rendelet
feloldására várunk. A programban hat eredményes és arra érdemes
fiatal vehet részt, Gubi Ramon vezetése alatt. A program egy ötnapos
edzőtábor lesz, kiváló francia edzők közreműködésével. Tekintettel a
francia játékosok nemzetközi szereplésére, sikereikre, vélhetően egy
nagyon hasznos és érdekes programban lesz része a csapatnak.
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-

Iskolai testnevelés program. Ez a program már az előző pályázatnak is a
része volt, és a sikerességére alapozva idén ismét tervbe vettük. Ebben a
formában

iskolák

tanulói

testnevelő

kíséretével

és

részvételével

látogatják meg a klubokat, ahol kihelyezett testnevelés órákat tartanak
a

klubok

szakembereinek

felügyeletével.

Ezeken

a

programokon

elsődleges feladat, hogy a fiatalok képet kaphassanak a sportágról, és
ha esetleg ügyesebb, tehetségesebb fiatal kerül a képbe, akkor azoknak
egy kisebb csoportos képzési rendszert lehessen ajánlani. Az elmúlt
időben a Griff és az Online klub volt részese a programnak, a második
ütemben szintén az Online és az Egri Squash SE vesz részt a
programban. Itt is elakadt a folyamat, mert a vírus miatt bezártak a
klubok és az iskolák is. Mára már megnyitottak, de az Online pedig
átalakítás miatt végképp kiesik a rendszerből. Jelenleg egy új partner
bevonásán dolgozunk, hogy be tudjuk fejezni a vállalásunkat.
-

Iskolai program az új mini pályával. Ebben a rendszerben mi megyünk
ki az iskolákban és ott tartunk tematikus testnevelés órákat, aminek
természetesen a fallabda az alapja. A támogatás keretében készíttettünk
egy új kicsinyített pályát (1:0,7), ami viszonylag könnyen szállítható és
összeszerelhető, valamint balesetmentesen lehet használni. Iskolákkal
előre leszervezve egész napos program keretében a tornateremben
felállítjuk reggel a pályát, és az órarendnek megfelelően érkező
osztályoknak egy bemutatót tartunk, hogy képet kaphassanak a
sportágról. Ebben a rendszerben a fiatalok forgószínpad jelleggel
tanulhatják meg az ütőfogást, és ütés kivitelezést, kapnak bemelegítést
és nyújtást, valamit kipróbálhatják a játékot a pályán is. Ez a program
alig, hogy elkezdődött, már meg is akadt, az iskolák bezárása miatt.
Vélhetően ezt a programot csak szeptemberben tudjuk folytatni, és még
kilenc állomás hátra van.

Képzések:
Az elmúlt évben a bíróképzés gyakorlatilag megsemmisült, még a rendszeres
szabályismereti tréning sem került megrendezésre. Ez 2020. első félévében is
így zajlott, amire csak egy mentségünk lehet, és ez a COVID, de inkább csak
kifogás. Be kell látnunk, hogy egy ideje ezt a képzést és ezt a tevékenységet
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nem tudjuk elég vonzóvá tenni, így inkább érdektelenségbe ütközünk. A bírói
létszám inkább csökken, mint emelkedik.
Az elmúlt év tapasztalata alapján az egyik legfontosabb célnak a bírói létszám
növelését és új agilis bírók képzését tűzte ki a szövetség. A fent említett
célokhoz azonban elengedhetetlen, hogy minden egyesület delegáljon legalább
további 1 főt a bírói testületbe. Velük stabilizálhatóvá válna a bírói háttér. Ez
mindenképpen egy elnökségi elhatározás kérdése, ami biztos nem lenne
népszerű döntés, de ezt előbb-utóbb meg kell tenni, mert ennek hiányában
egyre rosszabb helyzetbe kerülünk.
Az edzőképzést a Feltörekvő Program keretében az imént ismertettük.
A Nemzeti Versenyspot Szövetség keretein belül működő Oktatási Bizottság
elkezdte e tényleges tevékenységét, mely májusban egy online konferencián
meg is kezdte szervezett tevékenységét. Szövetségünket főtitkár képviseli
ebben a szervezetben, az ő feladata a szakmai képzések megszervezése, és a
spotág részvételének biztosítása. Az OB vállalta, hogy a nem olimpiai
sportágak képzését és népszerűsítését szervezett formában juttatja el a
pedagógusok felé, továbbá szervezi az összevont sportági bemutatkozásokat
(workshopokat), ahol szintén a pedagógusok lesznek a célközönség. Ebben a
rendszerben nekünk biztosítanunk kell az aktív szakemberek részvételét a
bemutató

programokon.

Lehetőség

nyílik

arra

is,

hogy

a

Pedagógus

Akkreditált Továbbképzési rendszeréhez is becsatlakoztunk, de ehhez össze
kell állítani egy olyan szakmai anyagot, ami át tudja adni a pedagógusoknak a
fallabdázás képzésének alapjait. Azt az anyagot az arra kijelölt hatóságnak
kell jóváhagynia és akkor mi is részese lehetünk a PAT rendszernek, ami
tágabb lehetőséget nyújt a sportág népszerűsítésének.
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2020. évi gazdasági tervezet:
Kiadások 2020.
Munkabérek
Járulékok
Költségtérítés
Iroda bérleti díj
Raktár bérleti díj
Könyvelési díj
Regisztrációs díj MOB
WSF tagdíj
ESF tagdíj
NVESZ tagdíj
Működési költségek:
Telefonköltség+net
Postaköltség
Irodaszer
Tintapatron
Banki szolgáltatás
Kisebb karbantartások

2 550 000 Ft
620 000 Ft
400 000 Ft
800 000 Ft
450 000 Ft
545 000 Ft
370 000 Ft
525 000 Ft
555 000 Ft
175 000 Ft
230 000 Ft
20 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
245 000 Ft
35 000 Ft

Pályadíjak
Érmek, serlegek
Nemzetközi versenyek:

400 000 Ft
450 000 Ft

Európa Bajnokságok

6 153 000 Ft

Junior Openek

250 000 Ft

Reebook Senior

0 Ft

HJO

0 Ft

Körverseny költségek
Orvosi ügyelet

1 073 000 Ft
200 000 Ft

EMMI Feltörekvő program
Páyázatfigyelés, írás
ÁFA
PSA támogatás
Egyéb kiadások:

6 875 000 Ft
150 000 Ft
800 000 Ft
1 000 000 Ft

Számítógépes programok fejlesztése

50 000 Ft

étel, ital

25 000 Ft

közjegyzői díj

25 000 Ft

Bírói díjazás
Marketing/média költség
ÖSSZESEN:

400 000 Ft
1 200 000 Ft

26 721 000 Ft
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EMMI Feltörekvő program részletes:
Munkabérek
400 000 Ft
Járulékok
Bírói díjazás
382 000 Ft
Edzőképzés
790 000 Ft
Szakmai anyag
800 000 Ft
Francia Edzőtábor
1 650 000 Ft
Iskolai testnevelés
1 168 000 Ft
Iskolai program mini pálya
1 000 000 Ft
Pályaépítés
685 000 Ft
6 875 000 Ft
Európa Bajnokságok részletes:
U15/17 nevezés és csomag
491 000 Ft
U 15/17 repülőjegy
451 000 Ft
U19 csapat nevezés + csomag
1 146 466 Ft
U19 egyéni nevezés + csomag
679 287 Ft
U19 repülőjegy
551 000 Ft
Férfi csapat nevezés + csomag
1 628 004 Ft
Női csapat nevezés + csomag
705 771 Ft
Egyéni EB
500 000 Ft
6 152 528 Ft
BEVÉTELEK 2020.

Működési támogatás EMMI
Világjátékok felkészülés EMMI
Összevont támogatás EMMI/NEA
Framtid Kft
OTP támogatás
Tagdíjbevételek
Nevezési díjak
Cardinal Marketing
Edzőképzés részvételi díj
Versenyrendezési díj
SZJA 1%
Decathlon
Nemzetközi versenyek:
Junior Openek
Reebok Senior
HJO

Banki kamat
Egyéb eladások
Visszatérített EB költségek *

5 776 655 Ft
1 000 000 Ft
1 600 000 Ft
1 000 000 Ft
0 Ft
3 500 000 Ft
1 990 000 Ft
952 500 Ft
110 000 Ft
800 000 Ft
0 Ft
0 Ft
250 000 Ft
0 Ft
0 Ft
10 Ft
10 000 Ft
4 738 190 Ft
21 727 355 Ft

(*Visszatérített EB költségekben benne foglaltatik egy 305.000.- értékű voucher.)
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Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.
Bevétel
Kiadás
Záró pénzkészlet 2019.12.31.

16 667 853 Ft
21 727 355 Ft
26 721 000 Ft
11 674 208 Ft

Készítette a Magyar
Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége.
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