
Magyar Padel Szövetség 

2022 szeptember 30.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 

Résztvevők: Kerekes Péter, Aczél László, Dr Pákay Péter, Vadász Tamás – az ülés határozatképes;  
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B. Határozatok 
 
1. Főtitkár jelöltek beszámolói 

a. Az Elnökség meghallgatta Urbán Attila és Flesch Olivér jelentkezését a 
főtitkári pozícióra majd megvitatta a jelölteket. Szavazás után kiválasztásra 
került Urbán Attila – akivel folytatjuk a tárgyalást a pozícióra. 
 

2. Kerekes Péter elnök költségvetési beszámolóját az elnökség elfogadta.   
a. A bevételi oldalnál a Mapasz által kiírt bajnokságok (OB, CSB, stb.) rendezési 

díját a klubok felé 150 e Ft+ ÁFÁra mérsékelte  
 

3. Versenyek 
a. Az országos bajnokság időpontja módosult a junior EB válogatott csapat 

utazása miatt. A bajnokságra jelentkezés október 3 hétfő 18:00 óra. A 
lebonyolítás szempontjából a két nyert szett, melyben a döntő szett 
szupertiebreak formátumot javasolta Kerekes Péter, amit az elnökség 
elfogadott. A döntő és az elődöntő best of 3 szett. 

b. Az október végi Padel Club Bravos verseny a naptárból elképzelhető, hogy 
kikerül, helyette, többek között a BVSC-vel tárgyal a szövetség 

c. Az elnökség megvitatta az országos CSB legutóbbi versenyét. Visszalépésként 
élte meg az 5 csapat nevezését és megismert olyan véleményeket mely szerint 
sok csapat nem nevezett a többi csapat erőssége miatt. Az Elnökség 2023-ban 
arra törekszik, hogy egy CSB eseménysorozatot indítson, ahol hétvégi 
fordulókon játszanak egymással az országos csapatok mindig más helyszínen 
és a végén egy Final 4 rájátszást rendezünk. A részletek kidolgozásával a 
leendő Főtitkárt bízza meg az Elnökség. 

 

4. Nemzetközi Versenyek 



a. A soron következő junior EB-re megszavazta az Elnökség, hogy a szövetségi 
kapitány László Imre költségeit a szövetség viseli 

b. A szállás és a kint tartózkodás költségeit előre kell fizetni a szervezőknek – ezt 
a szülők vállalták önköltségi alapon  
 

5. CEPT 
a. Vadász Tamás beszámolt a szentendrei CEPT verseny sikeréről és a sorozat 

bővítéséről. A szövetség megszavazott egy hazai téli helyszínt a Premier Padel 
Parkot a sorozatra, illetve további kelet-európai célállomásokat, kiemelten 
Pozsonyt, Bécset és Zágrábot. A versenysorozat szervezését Vadász Tamás 
vállalta. 
 

6. Ruházat 
a. Vadász Tamás beszámolt NeoSport megállapodásról, melynek keretében a 

szövetség hatszorosára növelte a támogatást a versenyzők és edzők felruházása 
terén. A NeoSport szerződést az elnökség megszavazta és hamarosan aláírja a 
Szövetség. 
 

7. Nemzetközi Edzőtábor 
a. A szövetség megvitatta egy tavaszi junior edzőtábor kivitelezhetőségét 

Tenerifén. Vadász Tamás foglalkozik vele részletesen. 
 

8. Padel 4 ALL 
a. Kerekes Péter tájékoztatta az elnökséget, hogy megrendezésre kerül a Padel 4 

ALL rendezvénysorozat Kelet-Európában. Varsóban lesz az első bemutató 
2023 novemberben amire meghívást kapott az elnök és 4 kiemelt játékos. 
Kerekes Péter szervezi az utazó csapatot. 

b. A magyar Padel 4 All állomásokat és eseményeket a szövetség elkezdi 
szervezni – frekventált helyszínt nézni és szponzort keresni az eseményre.  
 

9. Padel EU pályázat 
a. Az elnökség elfogadta, hogy pályázik a szövetség EU támogatásra a padel 

népszerűsítésére. A pályázatírók díját és jutalékát elfogadtuk. A szövetség 
részéről Pákay Péter szervezi a folyamatot. 
 

10. Padel Club Konstrukt szponzori ajánlat 
a. A Padel Club Hungary pályaépítő céget alapít, mely a szövetség támogató 

partnere lesz, mely egy éves fix és egy pályánként eladott variábilis támogatás 
a szövetségnek 

b. Vadász Tamás beszámolt arról, hogy a Padel TV keretein belül készülő 
verseny összefoglalókat és interjúkat TV csatornák rendelkezésére bocsátja. 
Jelenleg zajlanak a tárgyalások szponzorokkal és média tulajdonosokkal az 
anyagok befogadására. Az elnökség felkérte Vadász Tamást hogy készítsen az 
ajánlatról egy összefoglalót amit az Elnökség tagjai is népszerűsíthetnek. 

c. A Padel Club Hungary felajánl egy részmunkaidős titkárnői támogatást a 
megállapodás keretében 

A szerződéstervezetet az elnökség egyhangúlag megszavazta 

 
11. Padel Club applikácó 



a. Vadász Tamás beszámolt arról, hogy a Padel Club Hungary applikáción 
keresztül már a BVSC klub is elérhető és lehetőség nyílik más klubok 
becsatornázására is ami a szövetség érdeke. Kérte, hogy a Szövetség fontolja 
meg, mint ajánlott applikációt. 

 

12. Instant Padel projektről Aczél László beszámolóját az elnökség elfogadta.  
a. Ősszel elkészül egy javaslat az instantpadel pálya hasznosítására  
b. A szövetség célja, hogy olyan helyeken helyezze ki a mobilpályát, amely 

alkalmas arra, hogy széles rétegek számára megismertesse a sportot – pl. nagy 
áruházláncok parkolója, frekventált terek, stb.  

 


