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Kedves Egyesületek! 

 

 

Közel négy hónapja lett megválasztva a jelenlegi elnökség, még egyszer nagyon köszönjük 

annak, aki megtisztelt bizalmával! Pár hónap arra volt elég, hogy elindítsunk folyamatokat, 

melyeknek reményeink szerint hamarosan látható jelei is lesznek és közép-hosszú távon 

jelentősen segíteni fogják a squasht!  

 

Engedjétek meg, hogy pár mondatban megosszam veletek milyen lépések történtek részünkről 

március óta! 

 

A Szövetség irodájának bérleti díját első lépésben sikerült 65.000.- forintról 20.000.- forintra 

redukálni! Később sikerült támogatót találnunk, aki átvállalja az iroda bérlés teljes éves díját 

240.000.- forintot, azaz az iroda nem kerül pénzébe a szövetségnek! Ezzel évi bruttó 780.000.- 

forintot takarítottunk meg! 

 

A Budapesten és Pest megyén kívüli egyesületeknek találtunk olyan pályázatot, melyen jó 

eséllyel tudnak indulni! Összesen 14 egyesület felel meg a pályázat feltételeinek. 

Egyesületenként 10.000.000.-, azaz tízmillió forintra tudunk pályázni, azaz összesen maximum 

140.000.000.- azaz száznegyvenmillió forintot tudunk behozni a squash-ba, amennyiben a 

lehetőséghez jutó egyesületek időben beadják a pályázatokat! A tárgyalások során igen kedvező 

feltételeket sikerült kialkudni. Előre nem kell fizetnie egy egyesületnek sem. Sikeres pályázat 

esetén a lehívott összegből kell a folyamatot intéző embereknek és cégnek utólag fizetni, vagyis 

sikerdíjas! Pár dokumentum kitöltése után be lehet adni a pályázatot. 

 

A pályázat lehetőséget biztosít, hogy egy - vagy akár több - éven keresztül squasholási 

lehetőséget biztosítsunk a squasholni vágyóknak! 

 

Ez lehetőséget biztosít egy adott klubban: 

 

- hetente egy - vagy akár több - órát játékra 

- havonta egy, az edzéseken résztvevők számára verseny, rendezvény finanszírozására 

- nyári tábor(ok) finanszírozására 

- évente két alkalommal állapotfelmérés költségére 

- étkezéssel, mozgással kapcsolatos külön napok, összetartások finanszírozására 

- eszközök beszerzésére stb... 

 

Az összegből ki lehet fizetni az edzőket, pályákat, eszközöket és egyéb dolgokat, vagyis 

mindent, ami költségként merül fel!  

Nyertes pályázat esetén, az összeg 25%-a előre lehívható, azaz az első költségeket sem kell saját 

zsebből fizetnie senkinek! Amint ez az összeg elfogyott, folyamatosan lehívató előre újból 10%!  
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Ígéretet tettünk egy nagy nemzetközi verseny megrendezésére. Szponzoroknak köszönhetően 

rendelkezésre áll, bármikor lehívható 2.500.000.- forint! Egy 10.000.- USD összdíjazású 

versenyt tervezünk üvegpálya felállításával, melynek nagyságrendileg 5.000.000.- forintos 

költsége van, vagyis az összeg fele áll eddig rendelkezésre. Ha valaki tud segíteni a maradék 

2.500.000.- megszerzésével kapcsolatban, kérem, jelezze! 

 

Sok kritika ért bennünket a magas működési költség miatt! Célunk az összeg radikális 

csökkentése! Annak, hogy ezek a lépések még nem történtek meg, adminisztratív oka van! Nem 

untatnék senkit a részletekkel, csak annyit, hogy a mi Szövetségünk jogásza a Magyar Olimpiai 

Bizottság jogásza, valamint a bírónő - aki nemrég átvette a szakszövetségekkel kapcsolatos 

ügyek intézését - folyamatosan egyeztet az ügyünkben, próbálják megtalálni a megoldást!  

A bírónővel a sporttörvényt megalkotó jogász valamint a MOB jogásza sem ért egyet abban, 

hogy módosítással, vagy pedig megszűnéssel és újjáalakulással tudunk szakszövetséggé válni. 

Borkai Zsolttal, a MOB elnökével éppen szervezés alatt van egy találkozóm, ahol szintén 

segítséget fogok kérni a probléma mielőbbi megoldásában! Remélem, hamarosan megoldódik a 

problémánk és ezzel lehetőségünk nyílik arra, hogy elkezdjük megvalósítani a működési 

költségek csökkentésére irányuló terveinket! 

 

Szerződést kötöttünk az Optima Trend Kft.-vel, akivel elindítottuk a népszámlálás 2013 

programot. A szövetségnek ennek köszönhetően éves szinten minimum nettó 1.200.000.- forint 

plusz bevétele lesz, ezt a partner szerződésben vállalta.  

 

Folyamatban van a programtervezetünkben meghirdetett alapítvány létrehozása! Ennek költségét 

egy támogató fizeti, pénzébe nem kerül a Szövetségnek! Az alapítványt a juniorok segítésére 

hozzuk létre! Adományokból, adók 1%-ból befolyó összeg autómatikusan ide kerülne, mely 

fölött az alapítvány kuratóriuma rendelkezik. 

 

Folyamatban van egy megállapodás a Cellum Zrt.-vel, melynek köszönhetően elindulhat az 

adományok gyűjtése. Több klubbal sikerült egyezetnünk, hamarosan Ti is találkozhattok a 

klubotokban QR kódokkal, melynek lefényképezésével támogatni lehet a squasht! Terveink 

szerint a klubok recepcióján, valamint a pályák üveg ajtaján helyeznénk el egy QR kódot! Ha 

valaki letölti okostelefonjára az erre alakalmas programot és lefényképezi a kódot, 1500.- 

forinttal tudja támogatni a squasht. Az összeg jelentős részét az alapítvány kapja, de a 

programban részt vevő klub is profitál belőle. 

 

Elindítottuk a Szövetség Facebook oldalát, ezzel is igyekszünk minél több információt 

megosztani veletek ezen a felületen keresztül is. Továbbá lehetőség nyílik arra is, hogy a nálatok 

megrendezett eseményekről, rendezvényekről is bővebb tájékoztatást kapjanak a squash 

rajongók! 

 

Vállalásunknak megfelelően elkészült a 2012-2013-as szezon versenynaptára ezt már elküldtük 

részetekre és a weboldalunkon is közzétettük. A „nagy versenyek” rendezési jogát pályázaton 

lehet elnyerni, a kisebb versenyek rendezési jogát a Szövetség ítéli oda, ezzel próbáljuk a 

kevesebb pályával rendelkező főleg vidéki klubokat, egyesületeket segíteni! A jövőben 

egyesületek és klubok is pályázhatnak versenyek megrendezésére, amennyiben vállalják a 

rendezés feltételeit. 

 

Szerződést kötöttünk az Amatőr Squash Egyesülettel, aki vállalta, hogy 2012. szeptemberétől  

versenyein csak azokat engedi indulni, akik nem szerepelnek a férfi ranglista első 180. 

helyezettje között, 2013. szeptemberétől pedig csak azokat, akik nem szerepelnek a férfi 

ranglista első 250. helyezettje között! Vállalta továbbá, hogy a szezon végén az amatőr ranglista  



 

 

 

legjobb 8 helyezettjét nem engedi indulni a következő szezonban amatőr versenyein! Ezzel 

próbálunk újabb játékosokat átcsábítani szövetségi versenyekre, valamint ezzel elérjük, hogy a 

„D” kategóriás versenyeken és az amatőr versenyeken induló játékosok között ne legyen átfedés! 

 

Minden edző, egyesület vagy klub, aki új játokosokat hoz a szövetségi versenyekre, vagyis hoz 

olyan játékost, aki kiváltja a 10.000.- forintos éves verseny engedélyt a szövetségnél, a befizetett 

összegből 5000.- forintot visszatérítünk - természetesen csakis számla ellenében - az adott 

edzőnek, egyesületnek vagy klubnak. A verseny engedélykérő-lapon tudja a regisztráló játékos 

megnevezni az ajánlót! 

 

A ranglista szeptembertől meg fog változni, ez sajnos többlet kiadást is jelent majd a 

szövetségnek! A cég, akitől éveken keresztül bérelte a Szövetség a programot jelezte, hogy a 

továbbiakban nem lesz lehetőségünk a bérlésre! Felajánlották a program megvásárlását nettó 

1.000.000.- forintért, azonban ezt az összeget túl magasnak ítéltük, inkább egy új program 

készíttetése mellett döntöttünk! Erre a kiadásra nem számítottunk, még utána kell járnunk, miből 

fogjuk tudni finanszírozni a program megíratását. 

 

Az első pár hónapban próbáltunk az egyik legnagyobb problémára, a pénzhiányra megoldást 

találni! Az egyeztetések során ezt a visszajelzést kaptuk, először teremtsük meg az anyagi 

hátteret, csak utána érdemes tovább gondolkodni! 140.000.000.- forintot, még csak hasonló 

összeget sem sikerült tudomásom szerint senkinek behoznia a squashba! Remélem, hogy a 

legtöbb pályázásra jogosult egyesület is meglátja a pályázatban rejlő hatalmas lehetőséget és 

segíteni fogja munkánkat aláírásával! 

 

Március óta rengeteget dolgoztunk, hogy a fent említett folyamatok elinduljanak és kevesebb 

időnk maradt a kommunikációra! Ezen igyekszünk mielőbb változtatni, ugyanakkor célunk, 

hogy interaktív legyen a kommunikáció a Szövetség és az egyesületek, klubok, játékosok között! 

Számítunk mindenki véleményére, gondolataira, amivel segíteni kívánja a squasht!  

 

Az utóbbi időben szárnyra keltek különböző téves információk a szövetséggel és munkájával 

kapcsolatban! Remélem ez a levél választ ad a legtöbb kérdésre, illetve átláthatóbbá válik, 

hogyan próbálunk eleget tenni a márciusban megszavazott bizalmatoknak! Ha bármilyen 

észrevételetek van a szövetséggel vagy munkájával kapcsolatba, a szövetség minden tagja és én 

is bármikor rendelkezésetkre állunk! 

 

 

 

Üdvözlettel, 

 

Welesz Balázs   

MF(S)SZ elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


