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A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI 
SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. 

 
 
 
Jelen beszámoló a 2014. elején megfogalmazott 2014. évi szakmai és gazdasági 
programtervben megfogalmazott pontokat veszi vizsgálat alá. A tervezettben 
meghatározott programok hiányos végrahajtásásnak vagy esetlegesen meg 

nem valósulásának okait is megpróbálja feltárni. 
 

 

A sportág népszerűsítése: 
 
Az elnőkség a tárgyévben folyamatos feladatának tekintette a sportág 
népszerűsítését, abban a hitben, hogy a most befektetett munka és tőke 

néhány év alatt meghozza gyümölcsét, és a jövőben ezen alapokon sikerül a 
taglétszámot is növelni. Ennek egyik fő feladata volt az Utánpótlás Műhelyek 
Támogató Program, melyhez az OTP anyagi támogatását ismét sikerült 

megszerzni nettó egymillió forint értékben. Az elnökség elkülönített további 
egymillió forintos keretével kettőmillió forintot biztosított erre a programra. A 
program megvalósítására pályázat keretében lehetett jelentkezni. 12 pályázati 

anyag érkezett be, minden pályázónak ítélt támogatás az elnökség. Tekintettel 
arra, hogy előző évben leginkább „belépő sportfelszerelésekkel” segítettük a 

műhelyeket, idén inkább a specilásabb sportfelszerelésekre és pályadíjakra 
mutatkozott igény. 
Ebben az esztendőben nem sikerült nemzetközi kiemelkedő játékost 

megszereznünk egy bemutató programra, ez átcsúszott a 2015. esztendőre. 
Ebben az esztendőben emlékeztünk meg a Szövetség megalakulásának 25. 

évfordulójáról is, mely szintén a sportágat népszerűsítő programok közé 
sorolunk. A megemlékezést Kaplár F. József kezdeményezésére és jelentős 
segítségével valósítottuk meg. A program színhelye a tihanyi Wimbledon 

Center volt, ahol annak idején az alapítók alakuló ülésüket tartották. A 
meghívott vendégek azok az urak voltak, akik az alapításnál jelentős szerepet 
vállaltak, az első elnökség tagjaiként, vagy csak segítették a megalakulást. Az 

esemény kapcsán egy emléktábla került elhelyezésre, és vendégül láttuk az 
alapító elnökség tagjai. 
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Versenyrendszer: 
 
Ebben az esztendőben is megmaradt az évi öt alkalommal megrendezet 

összevont verseny, ezek megrendezését a kiemelt, 4-5 pályával rendelkező 
klubok fogják megkapni. Az elbírálás egyik fontos szempontja volt a 

szövetségnek fizetendő rendezési díj mértéke, a másik fontos szempont a 
játékosok közérzetét javító felajánlások mértéke volt. Még mindig ezek a 
versenyek bizonyulnak a legnépszerűbb lebonyolítási módnak. 

A külön kategóriás versenyeket (B, C, D) a kevesebb pályával rendelkező (főleg 
nem budapesti) klubok kapták, célunk ezzel a jól működő vidéki helyszínek 
felzárkóztatása a versenyrendszerbe. 

Egyértelmű sikertelenséget a női versenyek terén tudunk megemlíteni, ennek 
az oka számunkra is kérdéses maradt. Vélhetően a jövőben vissza kell állni 

arra a rendszerre, hogy ha egy adott versenynapon női és férfi verseny is 
lebonyolításra kerül, akkor a hölgyek csak a női versenyre nevezhetnek. 
A Top 16-os versenyek a jövőben is megrendezésre kerültek, ezek esetében a 

rendező klub biztosította a pénzdíjakat. A férfiak esetében nem minden 
esetben van kellő létszámú A kategóriás játékos a nevezők között. A Griff 
Squash Clubon kívül erre más rendező nem jelentkezett. 

A csapatversenyek kisebb átalakításon estek át, de ezt a későbbiekben külön 
tárgyaljuk. A Vidékbajnokságok sorozatot láthatóan egyedül a keleti régió 

vette komolyan, ezért a nyugati és budapesti verseny már kiírásra sem került. 
Ebben az évben az elnökség magára vállalta az Országos Egyéni Bajnokság 
szervezését és lebonyolítását. A helyszín ismét a Római Teniszakadémia volt, 

ahol ez a verseny már korábban is megrendezésre került. Megítélésünk szerint 
egy jól szervezett és lebonyolított kiemelkedő versenyt sikerült rendeznünk, 

ahol jelesen vizsgázott a valós időben történő eredmény közzététel is a 
weboldalon. A verseny plusz költséggel nem járt, ez köszönhető az UNIQA 
Biztosító támogatásának, aki a verseny névadója is lett. 

 
 

Bíróképzés: 
 

A bíróképzés területén az elnökségnek idén sem sikerült megvalósítani az 
elképzeléseit melynek okai több tényezőre is visszavezethetőek. Az érdekelt 

felek másképpen értelmezik a bírói és a versenyigazgatói feladatokat, így a 
közösen gondolkodás sem valósult meg. Egy másik ok, hogy az elnökség az 
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elképzeléseinek megfelelő bíróképzésre nem talált olyan személyt, aki azzal 
egyet értett volna és ezzel együtt a feladat elvégzését is vállalta volna. Horváth 

István megtette a kezdeti lépéseket, de érdemi változás nem történt. Sajnos ezt 
a kérdést a mai napig sem sikerült rendezni, láthatóan más érdekek és más 
elképzelések akadályozzák ennek a megoldását. Az előző évben még viták 

voltak a megvalósítás lehetséges módjáról, de mára már viták sincsenek, ezért 
ez még egy megoldatlan probléma, melynek anyagi vonzatai is vannak. 
 

 

Edzőképzés: 
 

Az edzőképzés a programtervben megfogalmazottak értelmében nem valósult 
meg, egyetlen mentség, hogy a tervezet is ezt jósolta meg, és előre vetítette, 
hogy ezt a kérdést nem sikerül majd megoldani. Sajnálatos módon itt is a 

közösen gondolkodás és a közösen cselekvés hiányzik, talán lesznek olyan 
körülmények, melyek ezen változtatni fognak. Sajnos már nem először kell 
hasonló tartalmú mondatokat leírni ebben a tárgykörben. Egyenlőre az 

látszik, hogy a squash társadalom ezt a feladatot nem tudja házon belül 
megoldani. Az egyetlen látható kitörési pont a Magyar Edzők Társaságától 

segítséget és támogatást kérni, de azt tudni kell, hogy a sportág speciális 
képzésében ők sem tudnak majd segíteni.  
Ebben az esztendőben sikerül néhány utánpótlással foglalkozó edzőnket egy 

ezzel a témakörrel foglalkozó képzésre elküldeni, ők nagyon pozitív 
tapasztalatokkal jöttek vissza. Ez egy kitörési pont lehet. 

 
 
Ranglista: 
 

A ranglista, mint mindig, most is kapott kritikákat, vannak, akik számára ez a 
mostani sem elfogadható. Elnökség ezzel szemben jónak ítéli, és a szezon 
közben is alkalmazott néhány ráncfelvarrást, ami ésszerű változtatásnak felelt 

meg. Ezek a módosítások a visszajelzések szerint jobbították a rendszert, és 
érdemes volt bevezetni.  Az utánpótlás ranglista átalakításra került, legfőbb 

módosítás, hogy előtérbe helyezte a hazai versenyeket, és a nemzetközi, illetve 
felnőtt versenyekért nem ad a nemzeti ranglistán pontokat. A nemzetközi 
versenyért szerzett pontok a nemzetközi ranglistán, a felnőtt versenyeken 

szerzett pontok pedig a felnőtt ranglistán kerülnek beszámításra. A módosítás 
egyértelmű célja az volt, hogy a játékosokat a hazai versenyek felé fordítsa. 

Ezt még nem igazán sikerült felismerni minden érintettnek, inkább a 
módosítást tartották elfogadhatatlanak. 
 

 

Weboldal: 
 
Weboldalunk egy szerencsétlen szerverhiba miatt egy ideig betegeskedett, de 
egy átköltözés után az oldal stabilan működik, és folyamatosan elérhető. A 

netes nevezésnek még van egy keveseknek gondot okozó problémája, a 
rendszer nem tud megbarátkozni az Apple gépek böngészőjével (Safari, ) 

sajnos még összeakad, ez még megoldandó feladat. A senior weboldalak 
kezelése a szakág-vezető lemondás miatt sokáig szünetelt, ezt a feladatot is a 
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szövetségi weboldal vette át. A weboldal frissítésének és kezelésének költsége 
a tervezetthez képest kisebb kiadást jelentett. 

 
Nemzetközi szereplések: 
 

A nemzetközi szerepléseket két csoportba osztva tárgyalhatjuk. Az egyik a 
tényleges megvalósulások, a másik csoport az EB-k előkészítése, melyek 

megvalósulása 2015-ben lesz. 
2014. április 17 – 21. között Helsinkiben rendezték meg az U19-es csapat 
Euróba Bajnokságot, ahol a Csókási Gabriella, Farkas Balázs, Püski Lénárd, 

Boros Dávid. A csapat vezetője Farkas János Volt. Csapatunk remek játékkal 
megszerezte a 4. helyet, ami ennek a korcsoportnak a kiemelkedően jó 
eredménye volt, az összes ilyen versenyre visszatekintve. Ebből a csapatból 

már csak Farkas Balázsnak van lehetősége ebben a korcsoportban folytatni. 
 

 
 

 

A felnőtt csapatok április 23 – 26. között a Horvátországban megrendezett 
Csapat Európa Bajnokságon vettek részt a divízió 3-as csoportban. A 

csapatok Török András vezetésével utaztak az alábbi összeállításban: 
Hölgyek: Szombati Edina, Márton Zsófi, Csókási Eszter, Polgár Luca 
Férfiak: Török András, Farkas Balázs, Sebők Benedek, Szabó Gábor Norbert 

és Vas Máté. A női és a férfi csapatunk is megnyerte a versenyt, ezzel a 
győzelemmel jogot szereztek arra, hogy 2015-ban a divízió 2-es csoportban 
indulhassanak. Titkon ezt az eredményt vártuk csapatainktól, és ez meg is 

valósult. Összességében az európai csapatversenyeken induló csapataink 
nagyon eredményesen szerepeltek. 

A Junior Open versenyekre való kiutazás anyagi terhei továbbra is a szülőkre 
hárultak, ennek szervezési feladatait vállalta a szövetség, sajnos az érintettek 
egy része még mindig képtelen eleget tenni a versenykiírásokban 

megfogalmazottaknak. 
Az elnökség határozatban állapította meg a csapatok költségének 
hozzájárulását. Utóbb megállapítható, hogy a támogatás rendszere hibás volt, 

egyenlőtlenségeket hozott. A hibát utóbb nem lett volna sportszerű korrigálni, 
de rámutatott arra, hogy a jövőben az induló csapatok számához mérten kell 

meghatározni a támogatási rendszert. 
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Csapatbajnokság, Magyar Kupa: 
 
A megelőző évek rámutattak arra, mindkét csapatverseny jelentős 
módosításokra szorul. A Magyar Kupa egyre jobban érdektelenségbe csúszott, 

pedig korábban ez egy népszerű verseny volt. A csapatbajnokságban olyan 
fegyelmezettlenségek kerültek felszínre a csapatok részvétele kapcsán, hogy ez 

indította el a változtatás igényét. 
Április 5-én Szegeden volt a Magyar Kupa csapatbajnokság. Az eredeti négy 
nevezőből egy visszalépett, így egy szegedi háziverseny került megrendezésre. 

Ennek a sikertelenségnek hatására az elnökség azt fontolgatta, hogy ezt a 
versenyszámot a jövőben ki sem írja. A szezon második felében Böhm 
Gabriella felvetette, hogy ő szívesen megrendezné ismét a Magyar Kupát. Az 

elnökség számos korábban megfogalmazott szabály átlépésével ezt elfogadta, 
és ismét felvette a versenynaptárba ezt a versenyt. Ebben az évben ennek 

megfelelően sikerül két MK versenyt is megrendezni. A második versenyre már 
a könnyítéseknek is köszönhetően 13 csapat nevezett be. Ez némi reményt ad 
arra, hogy ezt a versenyt is sikerül feléleszteni, láthatóan a rendező klub 

aktívitásának is nagy szerepe van ebben. 
A csapatbajnokság csoportbeosztása alábbiak szerint módosult. A négy 

legerősebb férfi csapat Premier Liga csoportban játszik. Az I. osztály 7 
csapattal folytatja, míg a többi csoport változatlan formában játszik. A Premier 
Liga életre hívásának az volt a célja, hogy a négy legerősebb csapat egy olyan 

minőségi versenyt tudjon játszani, ami lehet a sportág kiemelkedő eseménye. 
Közönséget, és nyílvánosságot lehessen rá szervezni. Sajnos ma már tudjuk, 
hogy az ötlet jó volt, de a jelenlegi csapatokkal –egy kivételével- ezt még nem 

lehet megoldani. 
Másodlagos cél volt az is, hogy a négy csapat kiemelésével egy szorosabb, 

érdekesebb I. osztályos csoportot lehet kialakítani, ez a cél meg is valósult, a 
csoport így kiegyenlítetteb lett. 
Ebben az évben sikerült ismét feléleszteni az Utánpótlás Csapatbajnokságot 

is. A csapatok összetétele 1-es pályán U17-19, 2-es pályán U15, 3-as pályán 
U11-13, és egy leány. A versenyre kilenc csapat nevezett be, ami arra engedett 

következtetni, hogy a jövőben érdemes ezt a csapatversenyt életben tartani. 
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Utánpótlás: 
 
Az utánpótlás játékosok létszáma és versenyzési kedve ebben az évben 

változatos képet mutat. Az igazolt utánpótlás játékosok száma 8 fővel 
csökkent előző évhez képest, ez 10%-os csökkenés. Előz évhez képest az OB-n 

való részvétel 6 fővel volt magasabb, ez 9%-os emelkedés. A 2013. évi 
Diákolimpián résztvevők számát idén kettővel sikerül túlszárnyalni, így újabb 
rekordot beállítva 105 fiatal volt az eseményen. Idén kísérleti jelleggel, külső 

javaslatra kipróbáltuk a 9 év alattiak versenyszámát is. Ebben az évben 
először kétnapos lebonyolítással került megrendezésre a verseny, mert a 

magas részvétel miatt csak így volt élvezetesen lebonyolítható. Ez a 
kezdeményezés jó megoldásnak bizonyult, ezt a jövőben is fent kívánjuk 
tartani. A meghirdetésre került utánpótlás csapatbajnokság is magas 

részvételt mutatott, 9 csapat indult a versenyen, és láthatóan a fiatalok 
élvezték ezt az együttlétet. Ezt a versenyzési formát is szeretnénk tartósan 
beépíteni a versenynaptárba, mert pozitív tapasztalatokat hozott. 

Ebben az évben a MOB célzott támogatást adott az utánpótlás feladatok 
ellátására. Ebből az összegből július hónap végén egy egyhetes edzőtábor 

került megrendezésre a 13 és 15 év alatti fiatalok részére. A válogatási 
szempont alapja a korosztályos ranglisták, hiszen ezek lenyomatai a fiatalok 
szorgalmának és eredményességének is. A tábor vezetésére és irányítására 

László Imrét kértük fel. A helyszín a Szegedi Squash Club, ahol minden 
feltétel biztosított volt a programhoz. A teljes költséget a szövetség fedezte, a 

résztvevőknek csak az utazást kellett saját erőből megoldaniuk. A program 
végén többen is jelezték, hogy nagyon jónak és hasznosnak ítélték meg a 
tábort, és jó lenne mindem évben megrendezni. 

A 2014. évi Hungarian Junior Open versenyen 14 nemzet 100 sportolója vett 
részt, melynek egyharmada magyar játékos volt, akik négy első helyük mellett 
további 5 dobogós helyet szereztek meg. 
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Seniorok: 
 
A senior játékosok ebben az évben is tartották a havi egyszeri megmérettetési 
lehetőséget, beleértve a csapatbajnokságot is. A versenyek helyszíne többnyire 

a már jól bevált klubok voltak. 
A Gosztonyi István nevét viselő Senior Országos Bajnokságnak Szolnok adott 

otthont, Sebestyén Róbert szervezésében. A verseny egynapos lebonyolítással 
került megrendezésre, bár ezzel hosszú és szoros versenyt hagytunk magunk 
mögött. 2015-ben ez a verseny már kétszer egynapos lebonyolítással kerül 

megrendezésre. 
 

 
 

Május végén került megrendezésre a 1. Vapiano Budapest Masters nemzetközi 

senior verseny, mely az ESF versenysorozatának egyik állomása. A verseny 
rendezői Colin White és Altvater Csaba voltak. A versenyzők 17 országból 
érkeztek, 60 külföldi játékos képviselte országát. 

Sulyok Tibor senior szakág-vezető év közbeni lemondása kicsit megakasztotta 
a seniorok életét, bár ez inkább az információk eljuttatásában okozott némi 

fennakadást. A senior feladatok intézését főtitkár vette át, és a hírek 
információk a szövetség weboldalán jelentek meg. 
 

 
Szabadidős squash: 
 
A szabadidős squash láthatóan továbbra is a Szövetségtől függetlenül éli a 
saját életét összehangolt programok és események nincsenek. Sajnos az 

együttműködésnek nem látszanak a jelei, a két szervezet nem találja meg a 
közös hangot és feladatot, és ez vélhetően egyik félnek sem okoz gondot. 
Jelenleg az elnökség tagjai között nincs olyan személy, aki ezt a feladatot 

ellátná. Tekintettel arra, hogy a felsőbb sportszervezetek kimutatható 
szabadidős résztvevők meglétét várják, ezen a helyzeten változtatni kell, mert 

a jelenlegi egyesület láthatóan nem is akar ezeknek a céloknak megfelelni. 
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Egyéb: 
 
Elnökség ebben az évben nulla toleranciát hirdetett, mert az egyesületek, és a 
játékosok is túlzottan lépték át azokat a határokat, melyeket a 
szabályrendszer előír a részükre is. Ennek a megvalósítása nagyjából sikerült 

is, de vannak visszatérő személyek, akik láthatóan ezzel nem törődnek, és 
sajátos elbírálást várnak el. Ezen továbbra is dolgozni kell. Ebben az évben a 

fizetési fegyelem is sokat javult, van előre lépés.  
2014-ben láthatóan jelentős fennakadást okozott a korábbi versenyengedély 
kiállítási metódusának megszűnése. A játékosok érthetetlen okból azt 

gondolták, hogy ennek megoldása a szövetség feladata, ami teljesen téves. 
Elnökség ennek ellenére próbált megoldást találni, de ennek az lett a vége, 
hogy levonva a tanulságokat, a jövőben egyáltalán nem fog ebbe a témakörbe 

belefolyni. Ez a feladat a játékosok feladata, ha kell, akkor az egyesületük 
szervezésében kell megoldani. A szövetség feladata, hogy ezt nyomatékosan 

tudassa érintettekkel. 
2014. december 22-én rendkívüli közgyűlés összehívására került sor. Ennek 
oka az volt, hogy törvényi változások miatt kötelezték a szövetséget 

alapszabályának módosítására. A módosítást elrendelő Fővárosi Törvényszék 
meglehetősen rövid időt adott ennek megvalósítására. Az alapszabály 
módosítása mellett elnöki javaslatra Lázár Zoltánt a tagság felmentette az 

elnökségben feladatai alól. 
A pénzbeli támogatásokat a gazdasági beszámoló tételesen tartalmazza. Itt kell 

megemlítenünk, hogy 2014.ben ismét sikerült egy barter-támogatást kötnünk 
a Tecnifibre termékeket forgalmazó L&H Sport Kft-vel. Tárgyévben a 
támogatás összege 500.000.- Ft értékű termékek átadásáért cserébe 

weboldalunkon kiemelt megjelenést biztosítottunk partnerünknek. Szóbeli 
megállapodás már van a további együttműködésről a jelenlegi formában. 
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2014. évi gazdasági elszámolás: 
 
Az alábbiakban megjelenő táblázatok pénzforgalmi szempontból készültek, 
tehát a 2014. évben ténylegesen megtörténi kiadásokat és bevételekt 
tartalmazzák. 

 
 

KIADÁSOK: 
  

 

Tervezett: Megvalósult: 

Munkabérek + járulék 2 200 000 Ft 2 191 900 Ft 

Szociális hozzájárulási adó 410 000 Ft 445 000 Ft 

Költségtérítés / év 550 000 Ft 550 599 Ft 

Iroda bérleti díj 140 000 Ft 140 000 Ft 

Könyvelés díj 450 000 Ft 480 000 Ft 

Könyvvizsgálói díj 254 000 Ft 254 000 Ft 

Regisztrációs díj 400 000 Ft 541 000 Ft 

WSF tagdíj 410 000 Ft 455 022 Ft 

ESF tagdíj 385 000 Ft 448 647 Ft 

Működési költségek: 538 500 Ft 500 171 Ft 

telefonköltség: 100 000 Ft 101 257 Ft 

postaköltség: 15 000 Ft 22 040 Ft 

Irodaszer 20 000 Ft 30 760 Ft 

tintapatron: 60 000 Ft 41 615 Ft 

banki szolgáltatás 190 000 Ft 225 028 Ft 

Domain éves díj 3 500 Ft 2 540 Ft 

kisebb karbantartások, kiadások 150 000 Ft 76 931 Ft 

Pályadíjak 600 000 Ft 828 809 Ft 

Érmek serlegek 450 000 Ft 587 504 Ft 

Nemzetközi versenyek 2 500 000 Ft 2 318 883 Ft 

Utánpótlás Műhelyek támogatása 2 000 000 Ft 1 883 746 Ft 

Tárhely bérlése 150 000 Ft 0 Ft 

Squash Gála 350 000 Ft 389 890 Ft 

U 13-15 edzőtábor 800 000 Ft 925 350 Ft 

Sportágnépszerűsítő programok 650 000 Ft 219 972 Ft 

Ranglista program módosítása 150 000 Ft 0 Ft 

Országos Bajnokság rendezés 0 Ft 331 052 Ft 

Pályázatfigyelés 0 Ft 36 407 Ft 

ÁFA befizetés 0 Ft 231 000 Ft 

Sportorvos 0 Ft 90 000 Ft 

Weboldal módosítás, adatmentés 0 Ft 120 000 Ft 

      

ÖSSZESEN: 13 387 500 Ft 13 968 952 Ft 
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BEVÉTELEK: 
  

 

Tervezett: Megvalósult: 

Működési támogatás 3 699 000 Ft 3 699 000 Ft 

Utánpótlás támogatás 1 370 000 Ft 1 370 000 Ft 

Tagdíjbevételek: 4 600 000 Ft 5 660 000 Ft 

Nevezési díjak 1 200 000 Ft 1 345 000 Ft 

Reklámbevétel  ** 1 600 000 Ft 0 Ft 

Versenyrendezési díj 700 000 Ft 908 426 Ft 

1% 165 000 Ft 281 974 Ft 

Banki kamat 27 000 Ft 20 087 Ft 

Ruházat eladás 0 Ft 14 850 Ft 

Téves utalás, visszatérítés 0 Ft 8 440 Ft 

      

      

      

      

      

      

      

Pályadíjak 0 Ft 688 000 Ft 

Támogatói bevétel ** 0 Ft 127 000 Ft 

Nemzetközi versenyek 0 Ft 1 234 832 Ft 

Támogatói bevétel  ** 0 Ft 1 270 000 Ft 

      

      

      

      

      

Támogatói bevétel  ** 0 Ft 584 200 Ft 

      

      

Sportorvos 0 Ft 90 000 Ft 

      

      

ÖSSESEN: 13 361 000 Ft 17 301 809 Ft 

 

Nyitó pénzkészlet: 
 

5 435 258 Ft 

   Bevétel: 

 

17 301 809 Ft 

   Kiadás: 
 

13 968 952 Ft 

   Záró pénzkészlet: 

 

8 768 115 Ft 

 
 
Budapest, 2015. 05.02. 

 
        

               MF(S)Sz  Elnöksége 


