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

 
 
 
A 2014. évi szakmai és gazdasági terv azon alapokon íródott, hogy az elnökség 
úgy ítéli meg, hogy az előző évi tevékenysége azt mutatja, hogy jó úton halad. 

Tudjuk, hogy az éves tevékenység hagyott még nyitott kérdéseket, de az 
alapvetően megfogalmazott célt, mely a sportág népszerűsítése és a fiatalok 
megtalálása, mertartása, elérte, és ezzel egy olyan utat választott, amely évek 

alatt látható eredményt tud majd felmutatni. Az évből már a negyede eltelt, 
mely olyan programokat is tartalmazott, melyeket itt már múlt időben kell 

említenünk, azok gazdasági vonzatával együtt. A hamarosan mögöttünk 
hagyott 2013/2014-es versenyszezon tanulságait és hibáit kielemezve született 
meg az ezévi program, melynek ismét lesznek olyan szakaszai, melyek a 

versenyszezon okán átcsúszhatnak a következő évre is. A beszámolót néhány 
föbb pontra osztva készítettük el. 
 

 
Előző évi tapasztalatok érvényesítése: 
 
Az elnökség munkáját az előző évben is sok kritika érte, hol okkal, hol ok 
nélkül, de ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Voltak olyan észrevételek, 
melyek az elnökség értékelése szerint pozitív változásokat hoztak, ezek 

bevezetésre kerültek. Volt olyan észrevétel is, mely az év közepén már nem 
kerülhetett bevezetésre, de elnökség mindenképpen hasznosításra érdemesnek 

ítélte. A működési költségek feletti összegek elosztásánál tárgyévben elnökség 
figyelembe vette Farkas János egyik javaslatát, és a gazdasági terveket már 
ennek megfelelően állította össze. A szezon versenyrendszere is rámutatott 

olyan dolgokra, melyek a rendszer módosítására mutatnak. 
 

A sportág népszerűsítése: 
 
Elnőkség továbbra is fontos feladatának tekinti a sportág népszerűsítését, és 

ezzel első sorban a fiatalokat célozza meg, hiszen rájuk lehet építeni a sportág 
jövőjét. Ismét lesz olyan program, mely az Utánpótlás Műhelyeket fogja 
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támogatni, de már más módon és más mértékben, mint az előző évben. Ebben 

a második szakaszban már jelentősen kevesebb költséggel jár a műhelyek 
sporteszközökkel való támogatása, hiszen ez az előző esztendőben megtörtént. 

Ebben az évben csak kisebb mértékű eszközbeszerzést célzunk meg, és 
esetlegesen a meglévő eszközök pótlása, cseréje valósulhat meg. Ebben az 
évben is olyan támogatási módokat kívánunk előnyben részesíteni, amitől a 

fallabdázást elkezdők és tanulók költségeit tudjuk csökkenteni, ezzel kitágítva 
azt az időzónát, amit még a környezet a saját erejéből tud finanszírozni. Ez 
elsődlegesen ismét pályabérleti díjak megváltása lehet. 2015-ben is 

megrendezésre kerül majd az a szezonzáró program, amit idén Squash 
Gálának nevezünk, mely azon fiatalok közös eseményévé válhat, akik még a 

sportággal való ismerkedés alapjainál tartanak. Az első ilyen rendezvény jelen 
anyag elkészítésének és megtárgyalásának idejére esik, ezért ennek 
tanulságait még nem tudjuk itt levonni, de a követlező rendezvénynél már 

ezekre tudunk alapozni. 
2013-ban igen sikeres rendezvény volt, amikor egy nemzetközileg is elismert 

aktív játékost sikerült egy hétvégére vendégül látnunk. Célszerű lenne idén is 
hasonlót szervezni, de ennek kivitelezése ma még csak ötlet szinten rajzolódott 
ki. Amennyiben lehetőség lesz rá, a szövetség ismét támogató partnerként 

venne részt ennek kivitelezésében. 
 
 

Versenyrendszer: 
 
A versenyrendszer megítélésünk szerint nem kíván nagyobb átalakítást. 

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 férfiak esetében megmarad a 16-os tábla, bár nagyjából csak a nevezők fele 
top 16-os játékos. A női pénzdíjas verseny nem hozott áttörést, ennek 
bevezetését még a rendezőkkel egyeztetni kell, mert nem célunk az összevont 

versenyek rendszerét oktalanul megbontani. 
Az egyéni versenyek közül a korábbi vidékbajnokságok léte eléggé kétségessé 
vált. Az előző években azt tapasztaltuk, hogy a nyugati selejtezők kiemelkedő 

részvételt mutattak, de a keleti és a budapesti versenyek érdektelenné váltak. 
Erre való tekintettel 2014-ben már Kelet-magyarországi, Nyugat-

magyarországi, és Budapesti Bajnokságot hirdettünk meg, de a helyzeten ez 
sem változtatott. A budapesti és a keleti verseny olyan alacsony részvétellel 
került megrendezésre, hogy a következő szezonban nem kerül kiírásra. A 
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nyugati verseny ezzel szemben kiemelkedő versennyé nőtte ki magát, ez 

természetesen a szervezőknek köszönhető. Elnökség célja, hogy ennek a 
versenynek a rangját emelni szeretné, és Dunántúli Squash Bajnokság néven 

hirdetné meg a következő szezonban, ennek részleteit még a szervezőkkel 
egyeztetni kell. 
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 az elnökség 2013. évi munkájának legnagyobb mulasztása volt. 
Ennek okait a 2013. évi beszámolóban megpróbáltuk felvázolni, és jeleztük, 

hogy a megoldás még várat magára. Ennek alapfeltétele, hogy az elnökség 
találjon egy olyan személyt, aki a célokkal egyet ért, és partner lenne a 

megvalósítás közös kidolgozásában, és az így kialakított programot le is tudná 
bonyolítani. Alapfeltétel annak a koncepciónak a kidolgozása, melyben 
mindkét fél hisz, és ezért ténylegesen tenni is képes. Elnökség ennek 

megvalósítására szervezeti rendszerét biztosítani tudja, és a költségeket is 
vállalja. 

 
 

Edzőképzés: 
 

„Az edzőképzést jelenleg nem tudjuk megoldani, ennek a módszertanát csak 
úgy lehetne biztosítani, ha lenne egy Edzői Tanács, akik kidolgoznak 
anyagokat, amelyekkel az oktatásban/edzésben résztvevők képezni tudják 

magukat. Ennek nehézsége a csapat összeállítása, mert egyenlőre nem látszik 
az együttműködés reménye. Ha nem fogunk össze és nem dolgozunk közösen 

a sportágért, akkor nehéz lesz ebben tovább lépni.” 
Fenti idézet az előző évi beszámolóból származik, és az ideiben sem tudunk 
biztatóbbat írni. Ebben a kérdésben szinte semmit nem közeledtek az 

álláspontok, ezért talán már indokolt lesz külső segítséget kérni. A TF 
gondozásában létezik edzői testület, ahol független szakemberek dolgoznak, 
van lehetőség arra, hogy tőlük kérjük a megoldást, de ez a lehetőségeinknél 

nagyobb anyagi terhekkel járna. Ennek megítélését elnökség csak egy 
jelentősen tágabb körben való megvitatás után vállalná magára, tehát 

elsődleges feladat egy olyan megbeszélés (sorozat) megszervezése lehet, mely 
ebben a kérdésben a legtöbbek megelégedését szolgáló megoldást hozná a 
felszínre. 
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Ranglista: 
 

A jelenleg használt ranglista továbbra is élvezi elnökség támogatását, úgy 
érezzük, hogy a feladatát megfelelően látja el. Néhány részletei ma még kézi 

vezérléssel működnek, a nyári időszak alkalmas lesz ezek kidolgozására. Ma 
még az utánpótlás ranglista rendszer is egy excel táblán alapul, mely nem 
program alatt dolgozik, ennek megoldása is előttünk van, de ez a ranglista 

más okok miatt is átalakításra szorul. A jelenlegi rendszer egyáltalán nem 
ösztönző arra, hogy a játékosok a hazai versenyeken is megméressék 
magukat, a nemzetközi versenyek túlzottan vannak értékelve. Ebben a 

tekintetben a felnőtt ranglista módszere lehet a célravezető, ahol a nemzetközi 
ranglistás helyezésért lehet bónusz pontot kapni. Céljaink szerin nyáron ez is 

megvalósításra kerül. 
Az új szezon kezdetére a ranglista pontok mértéke kisebb módosításon esik át, 
a B, C, és D versenyeken szerezhető pontok mértéke jobban meg fogja 

közelíteni az A-s versenyeken szerezhető pontok mértékét, ezzel elősegítve a 
középső és alsó szakasz felzárkózását. 
 

Weboldal: 
 
Sajnos az elmúlt hónapok rámutattak arra, hogy weboldalunk túlságosan 
sérülékeny, és a működési hibája komoly fennakadást is okoz. Ennek a 

hibának a kiküszöbölése is anyagi kérdésként jelenik meg ettől az évtől, 
hiszen az elmúlt években ezt a szolgáltatást térítés nélkül, támogatásként 
kaptuk egy cégtől. Tudjuk, hogy ők igyekeztek mindent megtenni a zavartalan 

működésért, de a jövőben csak úgy lehetünk biztonságban, ha erre áldozunk 
és egy olyan mindennapi biztonsági mentést fizetünk meg, ami egy hiba 
esetén is órákon belül biztosítja a rendszer hibátlan visszaállítását. 

 
Nemzetközi szereplések: 
 
A nemzetközi szereplések ebben az esztendőben nagyobb támogatást fognak 
kapni, mint 2013-ban. Az elnökség jónak ítélve azt a javaslatot, miszerint a 

működési költségeken felül rendelkezésre álló összeget egyenlő arányban 
ossza el a népszerűsítési és a versenyzési feladatok között. Ennek értelmében 

a 2014-es évre tervezett nemzetközi versenyek anyagi támogatását 
3.000.000.- forintban határozza meg. Ebből a keretből nem csak a válogatott 
szerepléseket, de a kiemelten teljesítő játékosok egyéni versenyzését is 

támogatni kívánja az elnökség. Ez lehet nevezési díj, utazási és csomagköltség 
támogatása. Jelenleg ebből a keretből már felhasználásra került az U 19-es 

EB-re utazó válogatott támogatására 225.500.- Ft, valamint az EB-n szereplő 
férfi és női válogatott támogatására kifizetett 493.300.- forint. A további 
rendelkezésre álló összeget a csapatokkal egyeztetve fogjuk elosztani, tudván, 

hogy minden keret utazását ebből a keretből nem lehet támogatni. Az 
elnökség a támogatások összegét az elért eredményekhez szabta feltételül. 
Ennek a feltételrendszere nem volt mindenki részéről elfogadható, de a 

rendszert elnökség továbbra is fent kívánja tartani. Mivel ez az összeg sem 
elegendő minden válogatott utaztatására, ezért továbbra is számítunk a 
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csapatok hozzájárulásához. Lesznek olyan költségek, melyek befizetésre 2015-

ben lesz esedékes, de már jelenlegi tervezetnél számolni kell a 
tartalékolásukkal. A Junior Open versenyekre való kiutazás anyagi terhei 

továbbra is a szülőkre hárulnak, ennek szervezési feladatait vállalja a 
szövetség. 
 

 
Csapatbajnokság, Magyar Kupa: 
 
Jelenleg már abban a helyzetben vagyunk, hogy a 2014. évi tapasztalatok 
alapján mindkét csapatverseny jelentős módosításokra szorul. A Magyar 

Kupáról kiderült, hogy olyan mértékben érdektelen az egyesületek számára, 
hogy az előttünk álló versenynaptár ezt már nem is fogja betervezni. A 

próbaképpen bevezetett újítások sem segítettek a verseny elfogadtatásában, 
azt tapasztaltuk, hogy az egyesületek csapatverseny igényét teljesen kielégíti 
az országos csapatbajnokság versenysorozat.  

A csapatbajnokság idei harmadik fordulója is rávilágított arra, hogy ezt a 
rendszert alaposan át kell értékelni, mert jelenlegi formájában elfogadhatatlan 
megoldásokat hozott. A teljes rendszert átszervezve jelenleg egy új 

lebonyolítási rend van kirajzolódóban, de ennek véglegesítése még 
egyeztetéseket kíván. A jelenlegi elképzelés szerint azt a négy csapatot, mely 

kiemelkedik a jelenlegi mezőnyből ténylegesen is ki kellene emelni és 
kialakítani egy Premier Ligát. Ebben a csoportban a legerősebb csapatok egy 
kiemelt rendszerben játszanának, és alakítanák ki a végső sorrendet. A többi 

csapatot besorolnánk I. – IV. osztályba, itt a csoportok létszámának a 
meghatározása még egyeztetést kíván. Ebben az átalakított rendszerben a 
csoportokat az alsóbb osztályokból töltenénk fel a kialakult végső sorrendnek 

megfelelően, de azok a csapatok, amelyek távolmaradásuk miatt kerültek 
csoportjuk végére nem kerülhetnének ismét a felsőbb osztályba. A hölgyek 

versenyében nem kell módosításokat bevezetnünk, ők fegyelmezetten 
játszották le a fordulóikat. Itt azon kell serénykednünk, hogy a csapatok 
száma emelkedjen. A rendszer átalakításától függetlenül az is 

megmutatkozott, hogy a szabályzat büntetéssel kapcsolatos passzusait is 
szigorítani kell, mert néhány csapat a kismértékű büntetést nem tarja 

visszatartó erejűnek. A jövőben a távolmaradó csapatok jelentős 
visszasoroslára számíthatnak, ennek pontosítás még egyeztetést igányel. 
Fenti döntések érintik a 2015-ös évet is, de a szabályzatok ialakítása az idei 

év feladata. 

 
Utánpótlás: 
 
Az utánpótlás játékosok létszáma és versenyzési kedve szépen emelkedik. 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, ezt a 
jövőben állandóra be is lehet vezetni. 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 
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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 

kerül 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, aki a feladatot el is vállalta. A helyszín a Szegedi 
Squash Club, ahol minden feltétel biztosított a programhoz. A teljes költséget 

a szövetség fedezi, a résztvevőknek csak az utazást kell saját erőből 
megoldaniuk. 

 
 
Seniorok: 
 

Továbbra is fent kívánjuk tartani a legalább havi egy senior verseny 
szervezését, beleértve a csapatbajnokságot is. A költségek csökkentése 
érdekében továbbra sem tervezzük kétnapos versenyek szervezését, mert 

láthatóan ez csökkenti az indulási kedvet, de lesznek olyan helyszínek, ahol a 
Diákolimpia mintájára kétszer egynapos lebonyolítást kell alkalmazni. A 

költségek kímélése érdekében a verseny két nap alatt kerül lebonyolításra 
úgy, hogy a korcsoportok más-más napokon fognak játszani. Vannak olyan 
népszerű helyszínek (Kiskunhalas, Vác), ahol a sok nevező miatt nem lehet 

élvezetes versenyt rendezni, erre megoldás lehet a kétszer egynapos 
lebonyolítás. 
A senior csapatverseny a nevezők számától függően 2-3 fordulós, szintén egy 

naposak. Ennél a csapatversenynél is szigorítani kell a szabályokon, mert az 
utolsó fordulóra a jelenlét alaposan lecsökkent. 

A Senior Országos Bajnokság Sebestyén Róbert kiemelkedő szervezésével idén 
Szolnokon került megrendezésre. A magas részvétel miatt maratoni verseny 
alakult ki, de a résztvevők ezt jól viselték, elfogadták. A jövőben talán itt is el 

kellene gondolkodni a kétszer egynapos lebonyolításon, ez vélhetően 
magasabb részvételt jelentene. 

A senior ranglista átalakítása még mindig a célzott feladatok között van. 
Tudjuk, hogy az átállás nehézségeket fog okozni, de egy átláthatóbb ranglistát 
eredményezhet. 

 

 
Szabadidős squash: 
 
A szabadidős squash láthatóan 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 
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ellátná, és a már dolgozó egyesülettel sem lenne politikus szemben menni. 

Ezen a téren az elnökség nem tervez változást, elfogadja ezt a helyzetet. 
 

 
Egyéb: 
 
Elnökség ebben az évben nulla toleranciát hirdet, mert az egyesületek, és a 

játékosok is már túlzottan lépik át azokat a határokat, melyeket a 
szabályrendszer előír a részükre is. Ez első sorban a nevezések leadásában és 

a fizetési fegyelem hiányában mutatkozik meg. A játékosok egy része 
figyelmen kívül hagyva a nevezés rögzített előírásait szeretnének versenyekre 
jelentkezni, ez igaz a hazai és a nemzetközi versenyekre is. Eddig ezeket a 

késve érkezett jelentkezéseket próbáltuk belátással kezelni, de ez egyre inkább 
kezelhetetlenné vált. A működő online nevezési rendszer egyszerű, és egyből 
nyomon követhető, tehát itt csak a figyelmetlenség okozhat kései nevezést. A 

nemzetközi versenyek kiírásai is időben kikerülnek a versenynaptárba, tehát 
itt sincsenek magyarázható okai a kései jelentkezésnek. A másik jelentős 

problémával küzdő terület a tagdíjak és nevezési díjak késedelmes 
megfizetése. Ma már azt mondjuk, hogy sajnálatos módon próbáltuk ezt 
megértéssel kezelni, de az látszik, hogy ez a megértés komoly visszaélésekre 

ad lehetőséget, melyet elég sokan ki is használnak. Jelenleg is vannak olyan 
tarozások, melyeknek a „behajtása” még előttünk van. Igen, a szabályok 

ezekben is konkrét meghatározásokat rögzítenek, ezeket csak be kell tartani, 
és betartatni. 
Fentiek értelmében az elnökség a 2014-2015-ös szezon kezdetétől nulla 

toleranciát hirdet, ami azt jelenti, hogy a saját magunk hozott szabályokat 
saját magunkra nézve kötelezőnek is tekintjük. Csak olyan csapatok és 
játékosok nevezését fogadjuk el, akik a kiírásban meghatározott feltételeknek 

eleget is tettek. A játékosok esetében ez az érvényes sportorvosi engedély 
meglétét, és az éves tagdíj határidőre való befizetését jelenti. A csapatsportok 

esetében ez a nevezési díjak határidőre való befizetését jelenti. 
Külön felhívjuk egyesületek és játékosok figyelmét, hogy ezeket a szabályokat 
a jövőben vegyék komolyan, mert mi komolyan fogjuk venni. Lehet, hogy egy 

éven keresztül ez visszaesést fog mutatni a versenyeken való részvételben, de 
a jelenlegi helyzet tarthatatlansága ezt indokolttá teszi. 
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2014. évi gazdasági terv: 
 

BEVÉTELEK: 

  

KIADÁSOK: 
 

     Működési támogatás 3 699 000 Ft 
 

Munkabérek + járulék 2 200 000 Ft 

Utánpótlás támogatás 1 370 000 Ft 
 

Szociális hozzájárulási adó 410 000 Ft 

Tagdíjbevételek: 4 600 000 Ft 

 

Költségtérítés / év 550 000 Ft 

Nevezési díjak 1 200 000 Ft 
 

Iroda bérleti díj 140 000 Ft 

Reklámbevétel 1 600 000 Ft 

 

Könyvelés díj 450 000 Ft 

Versenyrendezési díj 700 000 Ft 
 

Könyvvizsgálói díj 254 000 Ft 

1% 165 000 Ft 

 

Regisztrációs díj 40 000 Ft 

Banki kamat 27 000 Ft 

 

WSF tagdíj 410 000 Ft 

    

 

ESF tagdíj 385 000 Ft 

    

 

Működési költségek: 548 500 Ft 

    
 

telefonköltség: 100 000 Ft 

    

 

postaköltség: 15 000 Ft 

    

 

irodaszer 20 000 Ft 

    

 

tintapatron: 60 000 Ft 

    

 

banki szolgáltatás 190 000 Ft 

    

 

Domain éves díj 3 500 Ft 

    
 

kisebb karbantartások, kiadások 160 000 Ft 

    

 

Pályadíjak 600 000 Ft 

    

 

Érmek serlegek 450 000 Ft 

    

 

Nemzetközi versenyek 2 500 000 Ft 

    

 

Utánpótlás Műhelyek támogatása 2 000 000 Ft 

    

 

Tárhely bérlése 150 000 Ft 

    
 

Squash Gála 350 000 Ft 

    

 

U 13-15 edzőtábor 800 000 Ft 

    

 

Sportág népszerűsítő programok 700 000 Ft 

    

 

Ranglista program módosítása 150 000 Ft 

    

 

Tartalék alap 300 000 Ft 

    

 

    

    
 

    

    

 

    

ÖSSESEN: 13 361 000 Ft 

 

ÖSSZESEN: 13 387 500 Ft 

 
 

 
Budapest, 2015. 05.15. 
 

        
               MF(S)Sz  Elnöksége 


