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Magyar Fallabda (Squash) Szövetség szakmai és gazdasági beszámolója a 2020. évi működéséről 

Szervezeti működés: 

Szövetségünk ebben az esztendőben két alkalmazottal látta el feladatait, a főtitkár és egy 

adminisztrátor személyében. Szeptember hónaptól új főtitkár látja el a szövetségi feladatokat, a régi 

főtitkár pedig az adminisztrációs feladatokat látta el. 

A szövetségi irodát ebben az évben is a Rózsadomb Squash Club által biztosított helyiségben 

működtettük. A megnövekedett eszközállományunk miatt 2019-ben egy raktározási lehetőséget 

kerestünk, amelyet ebben az évben is fenntartottunk., a sportág népszerűsítésre beszerzett eszközöket 

tárolását itt látjuk el. Az iroda technikai berendezéseiben fejlesztés nem történt, néhány eszköz kisebb 

javításra illetve fejlesztésre szorult. 

2018-ban 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, a feladatkört 

ebben az évben is megmaradt, az elnök és az alelnök önálló aláírási jogosultságával. Az alelnök feladata 

főleg egy hatékonyabb gazdálkodás tervezése és felügyelete, illetve a távollévő elnök helyettesítése 

volt. 

 

Vezetőségi működés: 

Az elnökség rendszeresen tart üléseket, melyeken szakmai és gazdasági kérdéseket vitat meg. Ezeken 

az üléseken meghozott határozatok a szövetségi weboldalon frissítve jelennek meg. 2020-ben 

tizenhárom elnökségi ülés volt, ahol összesen 38 határozat született. November hónaptól a 

vírushelyzetre való tekintettel az elnökség elektronikus levél (e-mail) formájában vitatta meg az egyes 

ülések pontjait, illetve elektronikus levél (e-mail) formában szavazott és hozta meg a döntéseit.  

A 2020-as évet a Covid-19 vírushelyzet beárnyékolta, a korlátozó intézkedések miatt a nemzetközi 

kapcsolatokat megálltak, megnehezedtek, így az előző évhez képest nem történt érdemi változás. 

Csapatvezetői feladatok ellátásában egy személycsere történt. Gubi Ramon odaadó munkája után 

Kohlrusz Balázs 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. 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.  

 



 

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 Covid-járványhoz kapcsolódó, a kormányzati rendelet következtében november hónaptól változások 

által be a hazai sportéletben, így a squash-rendszerünkben is. Az edzéseken és a versenyeken csak 

versenyengedéllyel rendelkező sportolók vehettek részt, ezért az igazolt squash játékosok száma 

jelentősen megnövekedett, megduplázódott az előző évhez képest. Az aktív, versenyeken résztvevő 

játékosok létszáma a vírushelyzet miatt csökkent. Sajnálatos módon az utánpótlás játékosok létszáma 

is folyamatosan csökkent, főleg a leányoknál tapasztalható nagy létszámhiány. 

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. A vírushelyzet miatt sajnos több versenyt halasztani vagy 

törölni kellett, a nyári és koraőszi járványügyi könnyítések miatt az OB-t és a MK-t is csak 

szeptemberben tudtuk megrendezni. 

A hazai versenyek száma a vírushelyzet miatt csökkent, vagy halasztásra kerültek illetve a nemzetközi 

versenyeken való részvétel is csökkent.  Márciusig a nemzetközi versenyeken részt vettünk, a lezárások 

miatt a külföldi szereplések törlésre kerültek. 

A junioroknál bevezetésre került a ranglistás versenyekkel egy időben megrendezett fejlődő csoportok 

szerepeltetése jó ötletnek bizonyult, ebben az évben a kezdő gyerekek száma jelentősen megnőtt. Itt 

azokat a fiatalokat céloztuk meg, akik már egy ideje részt vesznek edzéseken, de még nem érték el a 

versenyzői szintet. A ranglistás utánpótlás versenyeken sajnos a létszám jelentősen nem emelkedett, 

ezen a téren nagyobb előrelépést kell elérni. Nekik csoportos játékos formában adunk lehetőséget 

arra, hogy kipróbálják magukat és a versenyszerű játékot, győztesek és helyezettek hirdetése nélkül. 

Összevont versenysorozatunkon belül a hölgyeknél kevés indulót tudtunk megmozgatni. Sajnos évek 

óta csökken a hölgyek részvételi hajlandósága. Az összevont verseny A, B, C és D kategóriájában a 

férfiak szép számmal jelentkeztek, a két napos sorozattal egy színvonalas versenysorozatot folytattunk. 

Sajnos a vírushelyzet miatt márciustól több versenyt halasztani vagy törölni kellett. 

A kiemelt hazai versenyek sikeresen kerültek lebonyolításra. Az országos bajnokság helyszíne ezúttal 

Százhalombatta (Omega Sportcentrum) volt, ahol ismét egy sikeres esemény részesei lehettünk. A 

tervezett üvegpályás és frekventált helyen való megrendezésről a vírushelyzet miatt le kellett 

mondanunk. Az utánpótlás játékosok Országos Bajnoksága a City Squash Clubban került 

megrendezésre. Böhm Gabrielláék ismét egy színvonalas bajnokságot hoztak létre. A szenior Országos 

Bajnokság augusztus végén Szegeden, a Squash Clubban került megrendezésre, jó körülmények között 

egy jó hangulatú verseny zajlott. Az év elején a Griff Squash Clubban a Páros Országos Bajnokságot 

tudtuk még megrendezni. A vírus helyzet miatt az aktív squashélet januártól márciusig, majd 

szeptembertől novemberig tartott, a köztes időszakban sajnos a hazai és nemzetközi versenyek 

halasztásra vagy törlésre kerültek.  

 

 



 

Ranglisták: 

Három különböző ranglistát vezetünk, felnőtt, utánpótlás és szenior 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 szenior ranglistán jelentős módosítást nem hajtottunk végre. Az ESF által működtetett nemzetközi 

szenior ranglista elvét alkalmaztuk.  

 

Nemzetközi szereplések: 

2020-ben a vírushelyzet miatt nem vettünk részt nemzetközi eseményeken. Az ESF a Covid miatt 

törölte minden korosztályban a csapat-versenyeket. A PSA játékosaink egyéni megmérettetéseken 

részt vettek, de március után a határzárások okán a külföldi szereplések leálltak.  

 

Utánpótlás: 

Az utánpótlás területén kevés lehetőség volt a megmérettetésre, a vírushelyzet miatt márciusig kettő, 

és szeptembertől decemberig kettő versenyt tudtunk megrendezni. Az utánpótlás területen a kevés 

versenytől eltekintve nem tudtunk jelentősen előre lépni, a fiúknál az egyes kategóriákat fel tudtunk 

tölteni, de a lányoknál komoly létszám problémák merültek fel. 

A központi próbálkozások és programok többsége a Feltörekvő Sportágak Program keretében 

valósultak meg, ezeket egy külön fejezetben tárgyaljuk. 

Diákolimpia ebben az éveben a vírushelyzet miatt törlésre került. 

A szövetségi feladatnak számító korosztályos válogatottak versenyeztetését idén nem tudtuk 

megoldani, a vírus miatt törlésre kerültek a csapat és az egyéni versenyek. Kohlusz Balázs új szövetségi 

kapitány összeállította junior keretet, de edzőtábort ebben az évben nem lehetett tartani.  

Az egyetemi és főiskolai országos bajnokság, a MEFOB is törlésre került ebben az évben. 

 

Szeniorok: 

A szenior versenyek minden évben egyre népszerűbbek, talán a kötöttség mentesség vagy az öregek 

lelkesedése miatt minden évben növekszik a létszám és fejlődik a színvonal.  Ebben az évben a szenior 

csapatbajnokság 1. fordulóját tudtuk csak elindítani, de a lezárások miatt fel kellett függesztenünk. Az 

egyéni szenior versenyek közül is kettőt tudtunk az évben lebonyolítani. 



Az európai körverseny sorozat is leállt az éveben, így a hazai játékosok sem tudtak külföldi versenykere 

menni. 

Sportág népszerűsítő programok sem tudtak elindulni az évben, a vírushelyzet miatt lezárások miatt 

sem az iskolákban, sem kültéri sportfesztiválokon nem tudtunk részt venni. 

 

Egészségügyi ellátás: 

Az egyéni versenyek esetében ezt a szolgáltatást a rendező kluboknak kell biztosítania, a 

csapatbajnokság esetében ennek a szervezése és a költsége a Szövetséget terheli. 

 

Támogatások: 

1. Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Program: 

AZ EMMI 2020-ban ismételten kiírt egy pályázatot a feltörekvő sportágak részére, a maximális összeg 

amire pályázni lehetett 6 millió forint volt. A pályázatot benyújtotta az elnökség a megadott határidőre, 

6 millió forintos támogatásban részesültünk. Az eredetileg tervezett szakmai programon 

módosítanunk kellett a pandémia miatt. A pályázat megvalósítása jelenleg még folyamatban van. 

- programban teljesített feladatok: 

Sporteszközök beszerzése, visszapattanó hálót, gyerekütő, szivacslabdák. A programon belül 

utánpótlás műhelyeknek támogatás, illetve egyéb sporteszközök beszerzése a következő év terve. 

2. Szakmai és működés, világjátékok 

 

Az EMMI 2020-ban újra kiírta ezt a pályázatot, amelyen a szövetség 6.776.655. Ft-ot nyert. A 

beadott szakmai anyagot módosítanunk kellett a vírushelyzet miatt. A megvalósítása jelenleg 

folyamatban van. 

- programban teljesített feladatok: 

A szövetség működési feladatira állítottunk be költségeket (bér, iroda díj, könyvelés), illetve 

nemzetközi tagdíjak, a hazai versenyek díjait (pálya, bíró díj) terveztük be ebbe a programba. Valamint 

a felnőtt válogatott edzőtáborozása valósult meg a támogatásból. 

 

3. NEA működés és program támogatás 

 

A Nemzeti Civil Alap által kiírt, a szövetség működési és program pályázata támogatásban 

részesült, 1.900.000 Ft összegben. A program megvalósult és lezárult. 

 

- programban teljesített feladatok: 

A pályázatban a bérleti díjak, adminisztrációs költségek és a bérköltségek finanszírozása mellett az 

országos bajnokság megszervezése valósult meg.  

 

 



Képzések: 

Az elmúlt években a bíróképzés gyakorlatilag megállt, még a rendszeres szabályismereti tréning sem 

került megrendezésre. 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 

feltétlen új módszereket kell kipróbálni, és ha sikeresek, akkor alkalmazni kell. 

 

2020. évi költségvetés beszámoló: 

Az itt megadott összegek a 2020. évi tényleges bevételeket és tényleges kiadásokat tartalmazzák 

bruttó értékben. 

A kiemelkedő eltéréseket a tervezettel szemben itt szövegesen is ismertetjük: 

A legnagyobb bevételünk a központi támogatásokból valósultak meg, a Feltörekvő Program 3. ütem 

támogatásból 6.000.000 Ft, a Szakmai és működés, világjátékok támogatásból 6.776.655. Ft, NEA 

működés és program támogatásból 1.900.000 Ft-tal bővült a költségvetésünk. 

Bevételek: 

- Versenyrendezési díjak  

- Versenyengedélyek 

- Pályázatok 

Kiadások: 

- Munkabérek (2 fő) 

- Az iroda bérleti díj, 

- adminisztrációs díj, 

- Banki szolgáltatási díj, 

- Bírói díj,  

- Marketing és sajtószolgáltatás, 

- versenydíjazás (körverseny),  

- pályázati eszközök díja,  

- nemzetközi tagdíjak, 

- Az ügyvédi költség emelkedése a fegyelmi ügyekhez, és a vírushelyzethez kapcsolódóan alakultak ki, 

- raktározási díj, a megnövekedett eszközeink tárolása. 

 

Készítette a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség elnöksége 

 


