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A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2013. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI 
BESZÁMOLÓJA. 

 
 
 
A 2013. évi szakmai és gazdasági programterv a 2012-es évben megkezdett programok alapján lett megfogalmazva, 
az akkor elkezdett elképzelésekre alapult. Jelen beszámoló az akkor megfogalmazott célokat veszi sorra és elemzi 

azok megvalósulását. 
 

 

A sportág népszerűsítése: 
 
Az elnőkség a tárgyévben egyik fő 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 is sikerült megszerzni egymillió forint értékben. Az elnökség elkülönített kétmillió forintos költségterve 
így 3 millió forintos keretet biztosított erre a programra. A program megvalósítására pályázat keretében lehetett 

jelentkezni. 16 pályázati anyag érkezett be, minden pályázónak ítélt támogatás az elnökség. A megvalósítás 13 
műhely esetében volt sikeres, három pályázó saját akaratából morzsolódott le, melyből az egyik támogatott a neki  

mailto:squashiroda@squash.hu
http://www.squash.hu/


 

2 

 

 
ítélt összeget a fiatalok nemzetközi utazásának támogatására ajánlotta fel. A ténylegesen támogatásban részesült 

műhelyekben az elvártaknak megfelelően folyt a toborzás és képzés, vélhetően ennek a programnak is köszönhetően 
2013-ban az igazolt utánpótlás játékosok száma 24 százalékkal emelkedett. Ez egy kedvező növekedés, ami arra 

ösztönöz minket, hogy ezt a programot folytassuk, bár tudható, hogy ez a növekedés nem fog megvalósulni minden 
évben. A program zárása, mely egy Squash Gála elnevezésű eseménnyel fog zárulni, még előttünk van, sajnos vanak 
jelek, hogy a támogatásban részesültek nem mindegyike veszi komolyan, hogy a támogatásra kötött 

megállapodásban ezen való részvételt is kötelezően vállalta. 
 
A Versenygyűjtő füzetet a kezdeti népszerűsége után kicsit az érdektelenségbe fordult, és az is tudható, hogy a 2012-

es évben alig voltak néhányan, akik éltek a kedvezményes vásárlás lehetőségével. Ez a program valószínűleg nem fog 
tovább folytatódni, mert nem váltotta be a várt hatását, mely az lett volna, hogy a szorgalmasan versenyre járó 

fiatalok kedvezményesen tudjanak felszerelést vásárolni. 
Június 1-2 között ismét magyarországra látogatott Gregory Gaultier. A szombati napon bemutató mérkőzéseken vett 
részt Krajcsák Márkkal, Szabóky Mártonnal és Welesz Balázzsal. Vasárnap a fiataloké volt a terep, ahol edzést tartott 

a junior válogatott játékosoknak és videós mérkőzés elemzést is tartott. Mindkét program nagyon népszerű volt, a 
jövőben is érdemes hasonlókat rendezni. 
 

 

Versenyrendszer: 
 

Továbbra is megmarad az évi öt alkalommal megrendezet összevont verseny, ezek megrendezését a kiemelt, 4-5 
pályával rendelkező klubok fogják megkapni. Az elbírálás egyik fontos szempontja lesz a szövetségnek fizetendő 
rendezési díj mértéke, a másik fontos szempont a játéksok közérzetét javító felajánlások. 

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

Ezzel a lebonyolítási rendszerrel nagyobb, népszerűbb és látogatottabb versenyeket lehet szervezni, de 
megmaradnak a kisebb klubok versenyrendezési lehetőségei is.  
A Top 16-os versenyek a jövőben is megrendezésre kerülnek, ezek esetében továbbra is a rendező kluboknak kell 

biztosítani a pénzdíjakat.  
A csapatversenyek körül már sajnos nem ennyire bíztató a kép, ezt később tárgyaljuk. 
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Bíróképzés: 
 
A bíróképzés területén az elnökségnek nem sikerült megvalósítani az elképzeléseit melynek okai több tényezőre is 

visszavezethetőek. Az egyesületi javaslatra bevezetett rendezési díj a rendezők részére már nem tette lehetővé a bírók 
díjazását, ezért a probléma részben gazdasági kéréssé is vált. Másrészt az érdekelt feleknek nem igazán sikerült 
tisztázniuk, hogy melyek egy versenyigazgató, és melyek egy bíró feladatai, ezek különböző értelmezést kaptak. A 

harmadik ok, hogy az elnökség az elképzeléseinek megfelelő bíróképzésre nem talált olyan személyt, aki azzal egyet 
értett volna és ezzel együtt a feladat elvégzését is vállalta volna. Az elnökség elképzelése többek részére elfogadható 

lett volna, de a feladatot vállalni nem tudták. 
Sajnos ezt a kérdést a mai napig sem sikerült rendezni, láthatóan más érdekek és más elképzelések akadályozzák 
ennek a megoldását. Egyenlőre még csak körvonalazódik a közös megoldás keresése, eddig inkább a viták uralták 

ezt a területet. 
Fenti okok miatt az I. és II. osztályú csapatok képviselőinek a kérdése is megoldatlan maradt. Ennek szabályzását 
vagy ki kell venni a versenyszabályzatból, vagy ténylegesen meg kell oldani a képzést, és akkor következetesen be is 

kell tartatni a leírtakat. 
 

 

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. Ez a közeljövőben vélhetően nem fog még megvalósulni, de azért ismételten kísérletet kell tenni rá. 

Az iGosztonyi néven elindult program jónak ítéltetett, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem lett belőle 
egy, az edzőket összefogó program. Kár, hogy így alakult, jó kezdeményezés volt, melyet az elnökség támogatott 

volna. 
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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 korszerűsítése még hátra van, ebben is megoldást kell találni, ez a jövő feladata. 

 

 
Nemzetközi szereplések: 
 
Az elnökség programjában azt hirdette meg, hogy a nemzetközi szereplések ebben az esztendőben is a családoknak 

fog nagyobb anyagi terhet jelenteni. A Junior Openekre a szövetség továbbra is csak a bonyolításban vállalt szerepet. 
A csapatversenyekre és kiemelt versenyekre a részvételt részben anyagilag is támogatni tudta az elnökség. Az U 17-

es válogatott nevezési díjának és a csapatvezető költségének a térítését a szövetség vállalta. A csapat a 13. helyet 
szerezte meg, Polgár Luca, Szederkényi Dániel és Szűcs Ákos, Altvater Csaba vezetésével vettek részt az eseményen. 
Farkas Balázs, Püski Lénárd és Papp Nándi, László Imre vezetésével vett részt a lengyelországi U19-es 

Világbajnokságon, melynek költségeihez a szövetség is hozzájárult. Sajnos az eredmények alulmaradtak a várthoz 
képest, Balázs 64-ben, Lénárd és Nándi 32-ben végzett. 

 
A 2013. évi Világjátékok Caliaban (Kolumbia) került megrendezésre, ahol szabadkártyával Szombati Edina és Török 
András kapott lehetőséget, a két játékost Welesz Balázs kísérte. A verseny összes költségét a MOB vállalta, így ez 

nem terhelte a szövetség kasszáját, ami lehetővé tette a részvételt. Nem voltak nagy reményeink, hiszen a 
szabadkártya előre vetítette részünkre a kedvezőtlen sorsolást. Mindkét játékosunk jól játszott, de a helyi 
körülményekkel nem tudtak megbirkózni, és az első körben vereséget szenvedtek. Az elvárás is csak a tisztes 

helytállás volt, ezt sikerült is teljesíteni. 
 

 
Csapatbajnokság, Magyar Kupa: 
 

A csapatversenyek eléggé kettős képet mutatnak, itt mindenképpen változtatásokra lesz szükség. A Magyar Kupa 
népszerűségét nem sikerült visszaállítani, ebben az esztendőben az érdektelenség miatt el is kellett törölni. (Ma már 

tudjuk, hogy a 2014-es évben sem váltotta be a reményeket) Az Országos Csapatbajnokságon ismét szép számú  
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nevező csapat indult, a négy férfi osztályban 52, a női osztályban 7 csapat vett részt. Néhány szabálymódosítás 

ebben az évben is bevezetésre került, ami ésszerűsítette a szabályokat. Sajnos ma már tudjuk, hogy ennek ellenére a 
záró forduló megmutatta, hogy itt nagyobb átalakításra lesz szükség. 

Bíztató, hogy sikerült életre kelteni az Utánpótlás Csapatbajnokságot, de ennek az értékelése majd a 2014. évi 
beszámolóban fog helyet kapni. 
 

 
Utánpótlás: 
 
Az utánpótlás játékosok száma az előző évhez képest 24 százalékkal nőtt, ennek megfelelően a versenyeken is 
megemelkedett a részvételi arány. Sajnos a leányoknál a 17 és 19 alatti versenyzők száma olyan csekély, hogy a 

legtöbb esetben nem is kerülnek megrendezésre ezek a versenyszámok.  
 
Utánpótlás Országos Bajnokság részvételének alakulása: 

 
2013. év:  65 fő részvétel 

2014. év:  71 fő részvétel 
 
Amennyiben a most szép létszámmal meglévő 13 és 15 éves fiatalokat sikerül a sportágban tartani, akkor ez a kép 

néhány éven belül megfordulhat. A 2013. évi Diákolimpián a résztvevők száma rekordot döntött a 103 nevezővel. Ez 
rámutatott arra, hogy ezt a versenyt már nem lehet egy nap alatt lebonyolítani, ezért a 2014. évi verseny már 

kétnapos programra nőtte ki magát.  
Rendszeresen visszatérő kérdés, hogy a szövetség a működési költségeken felül rendelkezésre álló pénzét mire, és 
milyen arányban költse. Ebben az esztendőben az elnökség a sportág népszerűsítését szolgáló programokra helyezte 

a hangsúlyt. 2013-ban ennek aránya 2/3, 1/3 a népszerűsítő programok javára, az elnökség tervezi ennek az 
aránynak a módosítását. 
 

 

Seniorok: 
 

A senior versenyek továbbra is az eddig kialakult rendszerben zajlottak, változtatásra nem mutatkozott érdemi ok. A 
költségek kímélés okán azt hirdette a senior szakág, hogy nem tervezi kétnapos versenyek bonyolítását. Ebben az 
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évben azért megmutatkozott, hogy vannak olyan népszerű versenyhelyszínek, ahol ezeket felül kell vizsgálni, mert a 
nevezők magas létszáma miatt nem rendezhetőek jól bonyolítható versenyek. 

 
Az egyéni versenyen elindultak számának alakulása 2012-13, és 2013-14-es évadban: Az látszik, hogy a játékosok 

egyre jobban megkedvelnek egy-egy versenyt rendező klubot, és többen jöttek , mint az előző évben. 
 
 

 

 
 

A csapatbajnokságra 35-ös korcsportjában 6, a 45-ös korcsoportjában 7 csapat nevezett. Sajnos itt is kiderült, hogy 

a csapatok a verseny végére szétestek, és a távolmaradás szégyenletes volt. Itt is át kell gondolni a szabályzat 
átalakítását. (Vissza kell állítani a kauciót, mint „rendfenntartó eszközt”.) 

 
A csapatversenyre nevezett csapatok száma 2012-13 és 2013-14 senior évadokban: 
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A Senior Országos Bajnokságon ebben az évben Gosztonyi Istvánra emlékezve rendeztük meg, ezzel is tisztelegve 

Pisti előtt, itt került átadásra év játékosai címek is, vándorkupa formájában.  
A senior ranglista átalakítása elmaradt, de a vitás kérdések megoldás érdekében ezt a feladatot még ki kell dolgozni, 

alapul véve a junior ranglista alapszabályozását. 
 

 
Szabadidős squash: 
 

A szabadidős squasht szervező egyesület és a szövetség között a kapcsolat szinte a nullára csökkent, a két szervezet 
láthatóan nem tud közös nevezőt találni. Egy megállapodást még sikerült tető alá hozni, ami a szabadidős 
versenyeken való indulás lehetőségét szabályozza alábbiak szerint: 

2013. 09. hónaptól a hivatalos ranglista 211. helyénél, 
2014. 09. hónaptól a hivatalos ranglista 251. helyénél magasabban sorolt játékosok indulhatnak. Ezzel a 
módosítással a verseny szabadidős jellegét kívánjuk erősíteni. 

A jövőben az amatőr bajnokság első nyolc helyezettje nem vehet részt a további amatőr versenyeken, őket a hivatalos 
versenyrendszerbe irányítjuk át. 

A két szervezet éli a saját életét, igyekezve nem gátolni a másikat semmiben, de az együtt gondolkodás és dolgozás 
elmaradt. Láthatóan a szövetségnek erre nincs elég kapacitása, az egyesület pedig nem kíván beintegrálódni a 
szövetségbe. 

 

 
Egyéb: 
 
Az igazolt játékosok létszámának növelését célzó kedvezményt 2013-ban is megtartotta az elnökség, ami 

összességében 530.000.- Ft kedvezményt nyújtott az egyesületeknek. Mindazok az egyesületek, edzők/oktatók, vagy 
klubok, akik új felnőtt versenyzőt integrálnak a rendszerbe, az éves regisztrációs díj (10.000.- Ft) felét visszakapják a 

szövetségtől, vagy a befizetéseknél jóváírásra kerülnek. Mindazok az egyesületek, edzők/oktatók, vagy klubok, akik 
új junior versenyzőt integrálnak a rendszerbe, az éves regisztrációs díjat (5.000.- Ft) visszakapják a szövetségtől, 
vagy a befizetéseknél jóváírásra kerülnek. Ebben a rendszerben azok a játékosok is új belépőnek minősülnek, akik 

egy, vagy több év kihagyás után kérnek versenyengedélyt. A szövetség természetesen ezt a kifizetést számla 
ellenében teszi meg. 
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A szövetség korábbi sportorvosi feladatokat ellátó orvosától megvonták a versenyengedély kiállítási jogot, ez elég 
nagy fennakadást okozott a versenyszezon elején. Ennek a helyzetnek a kezelése nem ment elég simán, és ez 

szembesített minket azzal is, hogy a fegyelmezett és a szabályoknak megfelelő hozzáállás eléggé hadilábon áll a 
szövetség keretei között, ez a lazaság sajnos a fizetési fegyelemre is igaz. Az elnökség elhatározása, hogy ezt a 

fegyelmet visszaállítja, mert meglehetősen nagy nehézségeket okoz a gördülékeny munkában. 
 
 

A 2013-as évben az elnökségi tagok között egy tagcsere volt, melyet a közgyűlés jóvá is hagyott. Szilágyi Gábor nem 
kívánta tovább vállalni az elnökségi tagságot, helyette Welesz Balázs elnök Szeberényi Sándort kérte fel a tagságra. 
Adott esztendőben az elnökség négy alkalommal tartott hivatalos elnökségi ülést, de tekintettel arra, hogy az 

elnökségi tagok többsége rendszeresen fordul meg a szövetségi iroda környezetében, több alkalommal is tartott 
találkozót, akol az aktuálisan felmerülő kérdéseket beszélték meg. 

A 2013. év versenyrendszerében a Fegyelmi Bizottságnak faladata nem volt, nem történt olyan esemény, ami a 
bizottság hatáskörébe tartozott volna. 
 

Összességében az elnökség a tevékenységét a tervezettekhez képest jónak ítéli, a legfontosabb el nem végzett feladat 
a bíróképzés területén mutatkozik. A tárgyalt évben semmi olyan esemény nem történt, ami a sportágat, illetve a 
szövetséget negatív színben tüntette volna fel. A versenyrendszert és a folyamatos biztonságos működést szakmailag 

és gazdaságilag is sikeresen tartottuk fent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013. évi gazdasági elszámolás: 
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BEVÉTELEK: 
  

KIADÁSOK: 
  

 

Tervezett: Megvalósult: 

 

Tervezett: Megvalósult: 

Állami támogatások: 1 959 000 Ft 3 147 200 Ft Munkabérek + járulék 2 162 000 Ft 2 162 749 Ft 

Világjátékok támogatás 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft Szociális hozzájárulási adó 408 000 Ft 409 943 Ft 

Tagdíjbevételek: 6 500 000 Ft 4 950 300 Ft Költségtérítés / év 550 000 Ft 564 901 Ft 

1% 270 000 Ft 215 264 Ft Iroda bérleti díj 240 000 Ft 240 000 Ft 

Reklámbevétel 1 340 000 Ft 1 237 500 Ft Könyvelés díj 480 000 Ft 480 000 Ft 

Nevezési díjak 500 000 Ft 1 255 000 Ft Könyvvizsgálói díj 158 750 Ft 254 000 Ft 

Versenyrendezési díj 180 000 Ft 134 376 Ft Regisztrációs díj 500 000 Ft 310 000 Ft 

Banki kamat 27 000 Ft 27 141 Ft WSF tagdíj 410 000 Ft 405 000 Ft 

Árfolyamnyereség 17 000 Ft 5 358 Ft ESF tagdíj 385 000 Ft 375 346 Ft 

Ruházat eladás 0 Ft 29 430 Ft Működési költségek: 659 200 Ft 495 129 Ft 

      telefonköltség: 114 000 Ft 96 839 Ft 

      postaköltség: 16 000 Ft 13 810 Ft 

      irodaszer 16 000 Ft 22 576 Ft 

      tintapatron: 130 000 Ft 55 600 Ft 

      banki szolgáltatás 180 000 Ft 179 923 Ft 

      Domain éves díj 3 200 Ft 2 540 Ft 

      kisebb karbantartások, kiadások 200 000 Ft 123 841 Ft 

      Pályadíjak 750 000 Ft 554 000 Ft 

      Érmek serlegek 345 000 Ft 422 196 Ft 

Nemzetközi versenyek 0 Ft 1 147 775 Ft Nemzetközi versenyek 1 500 000 Ft 2 219 350 Ft 

      Fallabda könyv 50 000 Ft 19 681 Ft 

      Versenygyűjtő akció 100 000 Ft 29 459 Ft 

      Edzőképzés 130 000 Ft 0 Ft 

Edzőképzés ESF Level 3 0 Ft 136 575 Ft Edzőképzés ESF Level 3 0 Ft 136 575 Ft 

      Utánpótlás Műhelyek tám. (eszköz) 1 500 000 Ft 1 903 012 Ft 

      Utánpótlás Műhelyek tám. (pálya) 1 500 000 Ft 867 300 Ft 

Világjátékok repólőjegy 0 Ft 1 206 000 Ft Világjátékok repülőjegy 0 Ft 1 206 000 Ft 

      Számítógépes rendszer fejlesztése 250 000 Ft 91 820 Ft 

      Gaultier bemutató 190 500 Ft 190 500 Ft 

      Utánpótlás csapatverseny díjazás 200 000 Ft 0 Ft 

      Ranglista program elkészítése 250 000 Ft 230 000 Ft 

Sportorvos   112 500 Ft Sportorvos 0 Ft 112 500 Ft 

      Tartalék alap 150 000 Ft 0 Ft 

ÖSSESEN: 12 793 000 Ft 15 604 419 Ft ÖSSZESEN: 12 868 450 Ft 13 679 461 Ft 

      Nyitó pénzkészlet: 4 732 578 Ft 
 

Záró pénzkészlet: 5 435 258 Ft 
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Budapest, 2013. 05.13. 
 

        

                 
       

               MF(S)Sz  Elnöksége 


