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Magyar Fallabda (Squash) Szövetség szakmai és gazdasági
beszámolója a 2019. évi müködéséről

Szervezeti működés:
Szövetségünk ebben az esztendőben továbbra is egy alkalmazottal látta el
feladatait, főtitkár személyében. Az elnökség korábban megfogalmazta, hogy a
megnövekedett feladtok miatt ezt a létszámot legalább egy részmunkaidős
alkalmazottal növelni kellene, de gazdasági megfontolásokból ez nem valósult
meg. Az elnyert Feltörekvő Sportágak program annyi plusz feladatot adott,
hogy ezt a normál működés mellett egy alkalmazott már nem tudja
maradéktalanul

ellátni.

Áthidaló

megoldásként

egy

pár

hónapig

egy

szerződéses partner segített be a feladatok ellátásában, de ez a megoldás csak
ideiglenes volt.
A szövetségi irodát ebben az évben is a Rózsadomb Squash Club által
felajánlott helyiségben működtettük, sajnálatos módon az új tulajdonos
jelentősen emelt a bérleti díjon. A megnövekedett eszközállományunk miatt az
év végén egy raktározási lehetőséget kellett keresnünk, mert a sportág
népszerűsítésre beszerzett eszközöket már nem tudtuk tárolni. Az iroda
technikai berendezéseiben fejlesztés nem történt, néhány eszköz kisebb
javításra illetve fejlesztésre szorult.
A szervezeti felépítés elképzelése 2018-ban 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. Ennek a törvényesítése a 2019-es
évben valósult meg. Az alelnök feladata főleg egy hatékonyabb gazdálkodás
tervezése és felügyelete, illetve a távollévő elnök helyettesítése lett.
A 2019. évi rendes közgyűlés időben megtartásra került. Itt határozat
született az alelnöki feladatkörrel kapcsolatos módosításról, az örökös bajnoki
cím és az örökös tiszteletbeli elnöki cím megítéléséről is.
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2019-ben egy rendkívüli közgyűlést is össze kellett hívni, ami az alelnök
feladatát és hatáskörét határozta meg oly módon, ami a tagság részére
megfelelt, és vélhetőleg a bíróság is elfogadja.
Az elnökség rendszeresen tart üléseket, melyeken szakmai és gazdasági
kérdéseket vitat meg. Ezeken az üléseken meghozott határozatok a szövetségi
weboldalon frissítve jelennek meg. 2019-ben nyolc elnökségi ülés volt, ahol
összesen 31 határozat született, melyből négy határozat elektronikus
formában került elfogadásra.
A nemzetközi kapcsolatokat továbbra sem sikerült érdemben szélesíteni,
ennek jelentős mértékben gazdasági okai is vannak, hiszen ezeken a
találkozókon részt venni, és kapcsolatokat építeni jelentős költséggel járna,
melyet egyenlőre nem sikerül kigazdálkodni.
Csapatvezetői feladatok ellátásában egy személycsere történt. Farkas Jánost
több éves odaadó munkája után Gubi Ramon váltotta az utánpótlás
válogatottak élén.

Marketing, média feladatok:
Szövetségünk egy saját weboldalt és Facebook oldalt üzemeltet. A szövetségi
weboldal kezelése főtitkár feladata. Ezen a felületen a szövetségi versenyekkel,
eseményekkel kapcsolatos hírek, információk jelennek meg. Erről az oldalról
lehet átlépni a versenyrendszer felületére is, melyet szintén főtitkár kezel. A
nem csak szövetségi hírek, események megjelenési felülete a Facebook
közösségi felület, ahol a megjelent beszámolókhoz a látogatók interaktívan
tudnak hozzászólni. Ennek a felületnek a kezelésére több személynek is van
hozzáférése.

Egy

állandó

szerződéses

partner

látta

el

azokat

a

marketing/média feladatokat, ami egyéb felületeken biztosított megjelenést.
Ezek főleg sporttal (is) foglalkozó weboldalak, de többször rádiós és tv-s
megjelenést is biztosít, valamint egy sporttal foglalkozó havi kiadványban is
helyet kap a sportág. Ebben az évben a nyári pihenő alatt ez a szolgáltatás
szünetelt, természetesen díjat sem fizettünk erre az időszakra.
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A másik vonal az a magas költséggel járó stratégia megvalósítása lenne,
melynek a költségei jelentősen meghaladnák az erre a feladatra betervezett
keretet. Ennek megvalósítása csak akkor lehetséges, ha ezt a kérdést a
szakmai feladatokkal azonos fontosságúnak ítéljük meg, és sikerül rá külön
forrásokat szerezni.
Készült néhány marketig/média fejlesztési program, melyeket ismeretségeken
keresztül, segítő szándékkal kaptunk, de ezek olyan magas költséggel
terveztek, melyek a jelenlegi gazdálkodásunkban csak a szakmai feladatok
elhagyásával lehetne felvállalni. Minden ilyen dolgozat arra mutat, hogy
komoly

befektetés

nélkül

ezek

elérhetetlen

megoldások,

vélhetően

a

közeljövőben erre nem tudunk nagyobb összeget áldozni.

Versenyrendszer:
A Szövetség versenyszabályzatai frissítésre kerültek, azok megfelelnek a
versenyrendszer biztonságos lebonyolításának, a szabályzatok egyre jobban
átláthatóak és értelmezhetőek lettek. A Szövetség szabályzatai a weboldalon
érhetőek el mindenki számára. Új szabályzat nem került bevezetésre, és
egyedül a Magyar Kupa versenyszabályzata szorult kisebb évközi módosításra.
A játékosok létszámának növelése ebben az esztendőben sem valósult meg, a
lemorzsolódók helyett csaknem minden évben azonos új igazolás kerül
kiadásra. Sajnálatos módon viszont az utánpótlás játékosok létszáma inkább
csökken, itt mindenképpen új módszereket kell kipróbálni és bevezetni, hogy
ezt visszafordítsuk.
Ebben az évben is megrendezésre került a Magyar Kupa csapatverseny, és az
Országos Csapatbajnokság. A csapatversenyek mellett természetesen az
egyéni versenyek is rendszeres programjai a hazai versenyrendszernek. Itt az
egyetlen új elem, ami 2018-ban került bevezetésre, a körverseny rendszerének
újbóli életre keltése, melynek a záró programja a szezon végén egy TOP
Nyolcak Gálája néven zajlott. Ebben a sorozatban a játékosok a Női, valamit a
férfi A, B, és C kategóriás egyéni versenyek során gyűjthettek pontokat a
körverseny rendszerében, és a záró program a legeredményesebb 8-8 játékos
versenye volt. A helyezettek pénzjutalomban, illetve tárgyjutalomban
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részesültek. Ezt sikeresnek ítéltük, és a következő szezonban is beindításra
került. A versenyek száma nagyjából megegyezett az előző szezonban
lebonyolított versenyekkel, de az egyre bővülő nemzetközi versenyekkel ez a
sok verseny már olyan mennyiségű programot tartalmaz, hogy az néha
komoly gondot okoz a lebonyolításban. Lehet, hogy a hazai versenyek számát
csökkenteni kell, vagy több nemzetközi versenyt kell figyelmen kívül hagyni.
Kisebb módosítások kerültek bevezetésre a junior és a női versenyek
lebonyolításának

esetében.

Mindkét

módosítás

célja

az

volt,

hogy

megpróbáljuk több játékos érdeklődését is kiváltani a versenyrendszer iránt. A
junioroknál bevezetésre került a ranglistás versenyekkel egy időben és
helyszínen a fejlődő csoportok szerepeltetése is. Itt azokat a fiatalokat céloztuk
meg, akik már egy ideje részt vesznek edzéseken, de még nem érték el a
versenyzői szintet. Nekik csoportos játékos formában adunk lehetőséget arra,
hogy kipróbálják magukat és a versenyszerű játékot, győztesek és helyezettek
hirdetése nélkül. Ez a módosítás sikeresnek bizonyult, néha már a pályák
száma korlátozta a lebonyolíthatóságot. A hölgyeknél hasonló koncepció
született. Itt egy „B” ligás versenyt hirdettünk meg, ahol azok vehettek részt,
akiknek nincs ranglistás helyezésük vagy a raglistán hátul szerepelnek.
Sajnos itt nem annyira jött be az elképzelésünk, meglehetősen helyi
adottságoktól függött, hogy hol sikerül megszólítani igazán a B ligát. Úgy
tűnik, hogy ez helyi verseny marad, nehéz ezt a réteget kimozdítani a
komfortzónájából.
A kiemelt hazai versenyek sikeresen kerültek lebonyolításra. Az országos
bajnokság helyszíne ezúttal Győr volt, ahol ismét egy sikeres esemény részesei
lehettünk. Ez a siker főleg Németh Balázsnak és a támogató Éltex Kft-nek
köszönhető.

A

kiemelt

találkozók

ismét

szabadtéri

üvegpályán

voltak

lebonyolítva, látványos egész napos programok mellett. Az utánpótlás
játékosok Országos Bajnoksága még utoljára a Gold Squash Clubban került
megrendezésre, mely sajnos az év végén meg is szűnt, így a legtöbb pályával
rendelkező klub többé nem áll rendelkezésre. A senior Országos Bajnokság
Egerben került megrendezésre, jó körülmények között egy jó hangulatú
verseny zajlott. Az utánpótlás esetében nem lehet elkerülni azt a kérdést, hogy
a részvételi szám folyamatosan csökken, ennek megakadályozására lépéseket
4

kell tenni. A seniorok részvétele kis mértékben emelkedik, hiszen egyre bővül
azon játékosok száma, aki ebbe a korcsoportba tartoznak, és szívesen vesznek
részt a senior versenyeken.

Ranglisták:
Három különböző ranglistát vezetünk, felnőtt, utánpótlás és senior játékosok
részére.
A felnőtt ranglista folyamatosan ad okot a vitákra, de jobb, kidolgozott
megoldással senki nem állt elő. Ennek értelmében itt nem született
módosítás, néhány technikai problémát kellett csak megoldani. Év közben az
a cég, amelyik készítette a programot, egy új tulajdonos kezébe került, ezért a
jövőben a program kezelése nem tűnt biztosítottnak. Jelenleg sikerült
kialakítani egy kapcsolatot a program írójával, aki külföldön dolgozik, de
korlátozott mennyiségben meg tudja oldani a problémáinkat, fejlesztéseket
csak egyedi megállapodás megkötésével tud vállalni.
Az utánpótlás ranglista teljesen elavult, ezt mindenképpen módosítani
kellene, de ebben az évben nem volt erre komoly elképzelés, és tenni akaró
humán

forrás

sem.

Ez

a

megoldás

továbbra

is

előttünk

áll,

mind

megjelenésében, mind pedig tartalmában frissítésre szorul.
A senior ranglistán jelentős módosítást hajtottunk végre. Az új koncepció
alapja az ESF által működtetett nemzetközi senior ranglista volt, ezt próbáltuk
meg a hazai viszonyokra alakítva elkészíteni. Egyenlőre úgy látszik, hogy ez a
módosítás bevált, de jelentősen időigényesebb a vezetése. A rendszer akkor
lesz valósan is reálisabb, ha már több verseny adatait tudja majd mutatni.

Nemzetközi szereplések:
2019-ben nem neveztünk női válogatottat nemzetközi versenyen, mert
szakmailag indokolatlan lett volna, a női válogatottat ismét fel kell építeni.
A férfiak Birminghamben vettek részt a Csapat Európa Bajnokságon, a divízió
1-ben léphettek pályára. Az eredmények nem okoztak meglepetést, a csapat
megtette, amit lehetett, és az eddigi legjobb eredményt produkálva az
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európai csapatok közül a 8. helyet szerezte meg. A csapat tagjai Krajcsák
Márk vezető és játékos, valamit Farkas Balázs. Sebők Benedek, Hoffmann
Péter, Boros Dávid, és Cséffalvay Dániel volt. Sajnos a verseny nem indult jól,
csapatunk

felszerelése

nem

érkezett

meg

a

verseny

kezdetéig,

így

kölcsönkapott ruházattal és felszereléssel kellett megkezdeni a versenyt.
Az

egyéni

Európa

Bajnokság

szeptemberben,

Bukarestben

került

megrendezésre. Chukwu Hannah és Farkas Balázs mellett Hoffmann Péter
saját költségén vett részt a versenyen. Hannah az első mérkőzését elvesztette,
de az összes többit megnyerte, így a 17. helyet szerezte meg. Balázs beállította
Krajcsák Márk eddigi legjobb helyezését, 4. helyen zárta a versenyt. Péter a
14. helyen fejezte be a versenyt, utolsó mérkőzésén sajnos le is sérült.
2019-ben három korosztályos csapatot neveztünk az Európa Bajnokságokra
U15, U17 és U19-es korcsoportban. Meglepetésre, a versenyekre benevezett
Dévald testvérek abbahagyták a versenyzést, erről pontos információnk azóta
sincs. Ez azt jelentette, hogy a már benevezett csapatoknál kései játékos
cseréket

kellett

kérni,

amit

a

rendezők

elfogadtak,

így

a

probléma

megoldódott.
U-19-ben az egyéni és a csapatversenyeken is részt vettünk. Az egyéni
versenyen Chukwu Hannah 11., Takács Benedek 23., Kamocsia Bendegúz 25.
és Szebeni Péter az 56. helyet szerezte meg.
A csapat a 12. helyen zárta a versenyt Chukwu Hannah, Harmath Eszter,
Kamocsai Bendegúz, Szebeni Péter és Rózsa Barnabás összeállításban.
Az U15/17-es EB Eindhovenben került megrendezésre. A 15-ös csapat tagjai:
Juhász Nóra, Varga Lorena, Sáli Barnabás, Komlódi Regő, a csapat vezetője
Kohlrusz Balázs volt. a csapat a 15. helyen végzett.
AZ U17-es csapat összeállítása: Chukwu Hannah, Harmath Eszter, Simon
Dániel, Nagy Simon és Takács Benedek, a csapat vezetője Farkas János volt.
Sajnos itt is volt némi fennakadás, az utazó keret tagja, Laskai Vanda egy
sérülés miatt sajnos nem tudott a csapattal utazni. A csapat a versenyen a 8.
helyet szerezte meg.
A hazai rendezésű nemzetközi versenyek ebben az évben is két eseményre
szorítkoztak. Ezekben a rendezvényekben a szövetség csak felügyeleti jogot lát
el, de ez is inkább jelképes volt. A juniorok továbbra is budapesti rendezésű
Hungarian Junior Open versenyen léphettek hazai pályára. A versenyen 20
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nemzet játékosai vettek részt 146 indulóval, ebből 21 magyar fiatal volt. A
haza játékosok több érmes helyezést is elértek. A seniorok szintén a budapesti
rendezésű Reebok Hungarian Masters versenyen vehetnek részt. 14 nemzet,
70 játékossal képviseltette magát, ebből 14 hazai játékos volt. A mieink 6
dobogós helyet és több jó helyezést szereztek meg.
Fiataljaink és senior játékosaink rendszeresen részt vesznek az európai
körverseny sorozaton, ezt önerőből finanszírozzák meg, a szövetség a fiatalok
esetében az adminisztratív feladatokat látja el. Nagy Simon szintén önerőből
vett részt a US Open versenyen.

Utánpótlás:
Az utánpótlás területén tudunk a legkevesebb sikerről beszámolni, holott ez
lenne az egyik legfontosabb szakmai feladatunk. Ezen e téren sajnos meg kell
állapítani, hogy a Szövetségnek van a legkevesebb kapcsolata és feladata ezen
a területen. Ezeknek a színhelye az egyesületeknél van, a Szövetség feladata
ezeknek a műhelyeknek a támogatása lenne. Ehhez konkrét szakmai igények
nem érkeznek, aki kéréssel állt elő, az leginkább anyagi támogatást várt el a
Szövetségtől.
A központi próbálkozások és programok többsége a Feltörekvő Sportágak
Program keretében valósultak meg, ezeket egy külön fejezetben tárgyaljuk.
Részt veszünk a központi, sportágakat népszerűsítő rendezvényeken, melyek
a Nagy Sportágválasztó néven kerülnek megrendezésre, Budapesten két
alkalommal is. Sajnos ebben a munkában sem kapunk támogatást az
egyesületektől, sem a fiatalok, sem pedig az edzők személyes részvétele
tekintetében. Szinre rendszeresen az elnökség tagjai vesznek részt ezeken a
találkozókon.
Az már véglegesen kiderült, hogy Diákolimpiát jelenleg, és vélhetően a
közeljövőben sem tudunk majd rendezni, mert nem tudunk megfelelni a
Diáksport

Szövetség

elvárásainak.

Továbbra

is

Diákbajnokság

néven

helyettesítjük ezt az eseményt, és sajnos egyre kisebb érdeklődés mellett.
A szövetségi feladatnak számító korosztályos válogatottak versenyeztetését
idén is megoldottuk. A mindenkori utánpótlás csapatvezető által előterjesztett
válogatott összetartásokat támogattuk, és megrendeztük. 2019-ben Farkas
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János vezetésével került megrendezésre egy utánpótlás edzőtábor, ahol 15
fiatal és 3 edző vett részt a programban. Az év végén már Gubi Ramon
vezetésével volt junior edzőtábor Egerben, mely a Feltörekvő Sportágak
program 2. ütemének keretében valósult meg.
Az egyetemi és főiskolai sport rendszerében hivatalosan a Szövetség nem vesz
részt, hiszen a játékosállomány ilyen betagozódása olyan kismértékű, hogy
erre programot nem lehet kialakítani. Az évente megrendezésre kerülő MEFOB
versenyt névlegesen támogatja a Szövetség, ami rendszeresen a City Squash
Clubban kerül megrendezésre. Itt az egyetlen feladat a megfelelő időpont
kiválasztása után a versenynaptárba való beillesztés, de rendszerint ez is
akadályokba szokott ütközni.

Seniorok:
A senior versenyrendszer egyre stabilabban működik, hiszen egyre többen
érnek be ebbe a korcsoportba. A versenyekre már elég sok olyan helyszín van
állandóra bejelentkezve, hogy nem gond a helyszíneket megtalálni. Az egyéni
versenyek mellett helyet kapott a senior csapatbajnokság, ami az új
lebonyolítási rendszerrel sikeresnek mondható. A jelentkező csapatok száma
viszonylag stabil, de egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a részvételre.
A módosított ranglista a jelek szerint jól működik, és minél több adatot
tartalmaz, annál inkább fele meg a tényleges erősorrendnek.
Egy stabil mag rendszeresen vesz részt az európai körverseny sorozatban, ezt
saját költségükre teszik.

Sportág népszerűsítő programok:
Ennek a feladatnak az egyik színtere az évente kétszer is megrendezésre
kerülő

Nagy

Sportágválasztó

rendezvény,

ahol

szinte

minden

sportág

képviselteti magát. Ezt egy korábbi fejezetben már taglaltuk.
A másik főcsapás a Decathlon áruházakkal való együttműködés, ami több
megjelenést is biztosított a felfújható squashpályának. Ebben az évben ismét
megrendezésre került nemzetközi játékosok részvételével bemutató
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programra, ezt egy másik fejezetben taglaljuk.2019-ben volt 30. éve, hogy
megalakult a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség.
Ennek tiszteletére az elnökség megemlékezést tervezett szervezni, a 2019-es
rendes közgyűlés erre 2 millió forintot különített el. Ez a rendezvény nem
került megvalósításra, nem volt megfelelő körülmény és humán erőforrás
ennek a megszervezésére. Ez a program 2020-ra tolódott át, ennek a
beszámolónak az elkészítésekor már tudjuk, hogy ez is akadályokba ütközött.

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. A szolgáltatás díja 2018. végén emelkedett, de kedvezőbb árat nem
tudtunk más partnernél sem elérni. Az egyéni versenyek esetében ezt a
szolgáltatást a rendező kluboknak kell biztosítania, a csapatbajnokság
esetében ennek a szervezése és a költsége a Szövetséget terheli.

Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Program:
AZ EMMI 2018. nyár elején kiírt egy pályázatot a feltörekvő sportágak részére,
a maximális összeg amire pályázni lehetett 12 millió forint volt. A pályázatot
benyújtotta az elnökség a megadott határidőre, de az elbírálás és az elnyert
összeg kiutalása már 2019-ben történt meg, 10 millió forintos támogatásban
részesültünk. 2019-ben az EMMI sikeresnek ítélte meg ezt a programot és
ismét kiírásra került, 2. ütem megjelöléssel. Erre is pályáztunk, és ismét
sikerült megfelelő anyagot leadnunk. Az ismét elnyert összeg 10.200.000.Forint volt, ami az év végén meg is érkezett a Szövetség számlájára.
A programban teljesített 2019-es feladatok:
-

Sporteszközök beszerzése és jelentkezések alapján egyesületeknek,
műhelyeknek való térítésmentes átadása. Válogatott öltözetek beszezése
felnőtt és junior válogatottak részére. A ruházatot minden válogatott
játékos saját használatra átvehette.

-

Bemutató mérkőzés és edzés Laurens Jen Anjema és Marc ter Sluis
részvételével. A két holland játékos első nap egy bemutatót tartott az
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érdeklődők részére. Másnap az utánpótlás válogatott játékosoknak
tartottak egy közös edzést, ami nagyon látványos és sikeres volt. A
fiatalokon kívül a kísérő szülők is elégedetten távoztak, és jelezték, hogy
a jövőben is szívesen vennének részt hasonló programon.
-

Roadshow, mely az erre jelentkező kluboknál zajlott. Érdekes volt, hogy
a díjtalan programra nem volt túljelentkezés, volt, hogy úgy kellett
rábeszélni az érintetteket. Ezt a programot a 2. ütembe már be sem
állítottuk.

-

Junior játékosok nemzetközi szereplésének támogatása, ami elősegítette
néhány kiemelkedő junior játékos nemzetközi versenyeztetését.

-

Farkas Balázs PSA szereplésének támogatása, ami Balázs nemzetközi
szereplésének költségeit fedezte egy részben, ezzel megkönnyítve a PSA
versenysorozatban való jelenlétét.

-

Edzőképzés Omar Abdel Aziz közreműködésével. A program egy
hatnapos, háromlépcsős képzés volt, amin a 16 jelentkező csekély
költségtérítés ellenében vehetett részt. Ez a program kiemelkedően
sikeres volt, hasonló szerepel a 2. ütem tervezetében is, de egy európai
edző részvételével.

-

Iskola Program, ahol iskolák tanulói kihelyezett testnevelés órákon
vehettek részt két klubban ( 1. ütemben On Line és Griff, 2. ütemben
On Line és Eger) Itt több jelentkező nem volt, más kluboknak nem
sikerült iskolákkal kialakítani hasonló kapcsolatot.

-

Bírói díjazás a versenyeket levezető bírók költségtérítése, mely csökkenti
a sajáterős költségtérítés összegét.

-

Edzőtábor a bő válogatott kert részére Egerben. A programon 20
játékos, 2 edző és 3 előadó vett részt. A program az Európa
Bajnokságokra való felkészülés egy jelentős állomása volt.

-

Adogatógép és hozzá való labdák beszerzése, melyeket klubok vehetnek
igénybe térítésmentesen, jelentkezés alapján

-

Mobilpálya

építése,

mely

alkalmas

lehet

iskolákba,

és

egyéb

rendezvényekre való kitelepülésekre. A 2. ütem programjában szerepel,
hogy ezzel a könnyen szállítható és összeszerelhető műanyag pályával
iskolákba települünk ki, és ott egész napos testnevelés órákat tartunk.
A program tényleges elindulása 2020-ban kezdődött meg.
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Képzések:
Az

elmúlt

években

a

bíróképzés

gyakorlatilag

megsemmisült,

még

a

rendszeres szabályismereti tréning sem került megrendezésre. Ez a trend
2019. első félévében is így zajlott, ami azt is eredményezi, hogy egyre kevesebb
és egyre alulképzettebb bírókkal rendelkezünk. A második félévben sikerült
egy bíróképzési tréninget szervezni a budapesti Aktív klubban, de áttörést ez
sem hozott. A kitűzött célt, hogy létszámában növeljük a bírói testületet, nem
sikerült megvalósítani, és a rendszeres tréningek hiányában a szakmai
munkát sem sikerült javítani. A jövőben itt feltétlen új módszereket kell
kipróbálni, és ha sikeresek, akkor alkalmazni is.
Az edzőképzés ezzel szemben sikeres fordulatot vett, köszönhetően a
Feltörekvő Sportágak támogatásának. A képzést egy egyiptomi edző (Omar
Abdel Aziz) tartotta három szintű kurzus keretében. A képzésen a vártnál
kevesebb résztvevő volt, de a sikere elvitathatatlan. A képzés teljes anyagát
filmen rögzítette egy megbízott partner, melyből jelek szerint nem igen lehet
használható oktató anyagokat készíteni.

2019. évi költségvetés beszámoló:
Az itt megadott összegek a 2019. évi tényleges bevételeket és tényleges
kiadásokat tartalmazzák bruttó értékben.
A kiemelkedő eltéréseket a tervezettel szemben itt szövegesen is ismertetjük:

-

A kiemelkedően magas záró pénzkészlet oka, hogy a Feltörekvő Program
2. ütem támogatását az év végén utalta el az EMMI. (10.200.000.- Ft)
Bevételek:

-

Versenyrendezési díjak bevétel alul lett tervezve

-

Junior Openek bevétel csökkenése abból adódik, hogy kevesebb
nemzetköz

junior

verseny

díjazását

kellett

a

szövetségnek

megfinanszíroznia
-

Lufthansa kártérítés egy előre nem látott esemény bevétele
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Kiadások:
-

Az iroda bérleti díja 20.000.- forintról 75.000.- forintra emelkedett, ezt a
díjemelést előre nem tudhattuk

-

PSA tagdíjak egy évközi meghozott döntés költsége volt

-

Banki szolgáltatások díja kisebb mértékben megemelkedett, valamint
több lett a devizában megvalósult tranzakciónk is.

-

EMMI Feltörekvő Program kiadásainál már a 2. ütem programjainak
költsége is megjelenik, ami nem volt tervezhető

-

Az ÁFA jelentős emelkedés a támogatói bevételekből adódik, melynek a
mértéke a tervezés időszakában még nem volt ismert.

-

Az ügyvédi költség emelkedése a rendkívüli közgyűlés határozatainak a
következtében alakultak

-

A raktározási díj nem volt előre tervezett, de egy raktárt bérelni kellett

-

Az irodai szolgáltatásról kiderült, hogy abban a formában, ahogy
megvalósult, nem kielégítő így nem tartott 12 hónapig

-

Az

edzőképzéses

film

felvételének

a

díja

kifizetésre

került,

az

utómunkáké már nem
-

Lufthansa

kártérítés

a

ténylegesen

kárt

szenvedett

játékosok

költségtérítése volt
-

Bíróképzési program nem valósult meg

-

30 éves jubileumi program nem valósult meg

Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.
Bevétel
Kiadás
Záró pénzkészlet 2019.12.31.

12 468 743 Ft
44 802 144 Ft
40 703 034 Ft
16 567 853 Ft
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TERV

VALÓS

BEVÉTELEK 2019.

Működési támogatás EMMI

5 649 780 Ft

5 649 780 Ft

Világjátékok felkészülés EMMI

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

Összevont támogatás EMMI/NEA

1 600 000 Ft

1 600 000 Ft

Framtid Group Kft.

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

OTP támogatás

1 270 000 Ft

1 270 000 Ft

Tagdíjbevételek

3 500 000 Ft

3 545 000 Ft

Nevezési díjak

2 300 000 Ft

1 994 000 Ft

Büntetési díjak

220 000 Ft

EMMI Feltörekvő támogatás 1. ütem

10 000 000 Ft 10 000 000 Ft

EMMI Feltörekvő támogatás 2. ütem

10 200 000 Ft

Edzőképzés részvételi díj

600 000 Ft

580 000 Ft

Versenyrendezési díj

550 000 Ft

1 017 610 Ft

SZJA 1%

150 000 Ft

153 604 Ft

Cardinal Marketing Zrt 2018.

1 350 000 Ft

1 350 000 Ft

Cardinal Marketing Zrt 2019.

2 540 000 Ft

2 328 337 Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

Junior Openek

1 500 000 Ft

500 350 Ft

Reebok Senior

100 000 Ft

220 551 Ft

HJO

380 000 Ft

408 483 Ft

Decathlon
Nemzetközi versenyek:

Lufthansa kártérítés

246 635 Ft

Banki kamat

9 Ft

egyéb eladások

17 785 Ft

TERV

VALÓS

Kiadások 2019.
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Munkabérek

2 481 000 Ft

2 461 451 Ft

Járulékok

510 000 Ft

655 000 Ft

Költségtérítés

600 000 Ft

600 493 Ft

Iroda bérleti díj

240 000 Ft

605 000 Ft

Könyvelési díj

533 400 Ft

541 650 Ft

Regisztrációs díj MOB

350 000 Ft

352 000 Ft

WSF tagdíj

475 000 Ft

525 179 Ft

ESF tagdíj

530 000 Ft

555 798 Ft

NVESZ tagdíj

175 000 Ft

169 493 Ft

PSA tagdíjak

203 000 Ft

Működési költségek:
185 000 Ft

211 098 Ft

20 000 Ft

19 970 Ft

100 000 Ft

91 719 Ft

40 000 Ft

52 940 Ft

158 000 Ft

244 172 Ft

30 000 Ft

34 900 Ft

Pályadíjak

550 000 Ft

392 006 Ft

Érmek, serlegek

380 000 Ft

481 391 Ft

Európa Bajnokságok

6 800 000 Ft

7 350 529 Ft

Junior Openek

1 500 000 Ft

500 214 Ft

100 000 Ft

220 551 Ft

Telefonköltség+net
Postaköltség
Irodaszer
Tintapatron
Banki szolgáltatás
Kisebb karbantartások

Nemzetközi versenyek:

Reebook Senior

125 786 Ft

Level 1
380 000 Ft

408 483 Ft

Körverseny költségek

1 800 000 Ft

1 804 000 Ft

OB támogatása

2 000 000 Ft

2 110 000 Ft

185 000 Ft

282 500 Ft

HJO

Orvosi ügyelet
EMMI Feltörekvő program (G 31)

10 000 000 Ft 12 049 833 Ft

Pályázatfigyelés, írás

420 000 Ft

556 006 Ft

ÁFA

500 000 Ft

1 268 000 Ft

Edzőtábor (NEA)

375 000 Ft

375 000 Ft

Ügyvédi költség

130 000 Ft

290 000 Ft

0 Ft

426 720 Ft

Projektor+ vászon (NEA támogatás)

376 300 Ft

376 300 Ft

Számítógépes programok fejlesztése

500 000 Ft

333 350 Ft

étel, ital

150 000 Ft

59 634 Ft

kamera tartozékok

50 000 Ft

51 011 Ft

közjegyzői díj

10 000 Ft

27 000 Ft

Bírói díjazás

1 200 000 Ft

986 202 Ft

Marketing/média költség

1 200 000 Ft

1 000 000 Ft

Irodai szolgáltatás

1 524 000 Ft

762 000 Ft

Edzőképzés filmkészítés

750 000 Ft

357 880 Ft

Squash Buddy vásárlás

582 775 Ft

582 775 Ft

Raktározási díj
Egyéb kiadások:
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Lufthansa költségtérítés

202 000 Ft

Bíróképzési program

500 000 Ft

0 Ft

30 éves jubileumi esemény

2 000 000 Ft

0 Ft

ÖSSZESEN:

40 390 475
Ft 40 703 034 Ft

Feltörekvő Sportágak Program kiadások:
Bírói díjazás
Bemutató program
Eszközbeszerzések (ruházat, sportszerek)
Adogatógép beszerzés
Edzőképzés
Iskola program I. ütem
Iskola program II. ütem
Roadshow
Farkas Balázs támogatás
Utánpótlás támogatás
Hazai edzőtábor - Eger
Mobilpálya építése
Összesen:

(G 31 mező)
138 745 Ft
1 253 000 Ft
2 961 558 Ft
694 837 Ft
1 422 859 Ft
1 072 008 Ft
388 503 Ft
1 036 317 Ft
782 524 Ft
397 482 Ft
902 000 Ft
1 000 000 Ft
12 049 833 Ft

Készítette a Magyar
Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége.
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