
Kedves Szilágyi Gábor! 
 
Elsősorban az elnökség nevében szeretnénk megköszönni azt a munkát, amit pályázatod 
elkészítésébe fektettél. 
A tagnapi napon megtartott elnökségi ülés első napirendji pontja a 2017. évi Országos 
Bajnokság megrendezésének helyszínkijelölése volt. A versenyre két pályázat érkezett be, az 
elnökség ennek a két anyagnak tartalmát vetette össze és az alábbi döntést hozta: 
 
A 2017. évi Országos Bajnokság rendezését a szegedi Squash Club Szabadidőközpont nyerte 
el, 3 igen és 2 tartózkodás mellett. 
 
A Griff Squash és Fitness klub páláyzatát az alábbi okok miatt nem tudta elfogadni az 
elnökség: 
 
A Szövetség részére elfogadhatatlan, hogy az éves támogatói nem tudnak megjelenni a 
verseny színhelyén a rendezvény ideje alatt, és a díjátadó ceremónián. A pályázati 
anyagodban megfogalmazott megjelenés mind időtartamában, mind díjazásában 
elfogadhatatlan számunkra. 
 
A részünkre megküldött megállapodás tervezet a rendezési jog teljes átruházását célozza meg, 
ami teljesen távol esik a szövetség céljától. A szövetség a verseny megrendezésére partnert 
keres, nem pedig a rendezési jogot kívánja átadni. A szeződés tervezet tartalma ennek teljesen 
ellentmond, ami szintén nem elfogadható részünkről. 
 
Nem elfogadható továbbá, hogy a szövetség a saját rendezvényén nettó 500.000.- forint 
megfizetése ellenében szombaton reggel 9:00-11:00 között kap promóciós megjelenési 
lehetőséget. 
 
Sajnálatos módon a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárások több pontjára sem kaptunk 
megnyugtató elfogadói nyilatkozatot. 
 
A fenti okok összessége arra késztette az elnökség többségét, hogy az általad benyújtott 
anyagok tartalma nem elfogadható, ezért a másik pályázatot ítélte a szövetség szándékaival 
egybeesőnek. 
 
Mindezek mellett szeretnénk leszögezni, hogy a cél a fentiek ellenére támogatandó, de nem az 
országos bajnokság esetében. Az általad megküldött anyagok ismeretében arra bíztatnánk 
téged, hogy annak szellemében szervezzél egy kiemelt hazai versenyt, melyet teljes egészében 
támogat és segít a Szövetség. Egy ilyen konstrukcióban a szövetség szerződéses partnereinek 
igényét nem kell szem előtt tartanunk, ebben az esetben a rendezvény mellé tudunk állni. 
 
Az is sajnálatos, hogy a részletek további egyeztetését lehetetlenné tette a nekünk megszabott 
rövid határidő, úgy gondoljuk, hogy ezen belül mindent megtettünk, amit lehetséges volt, de 
sajnos az álláspontokat nem tudtuk közelíteni egymáshoz. 
 
A MF(S)Sz elnökségének nevében, üdvözlettel: 
 
Welesz Balázs elnök 


