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Időpont: 2019. május 24. 15.30.

Helyszín: MSSZ Székház, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.

Jelen vannak:

Szabó László – SZL;  Nádasi  Tamás – NT; Ács Péter – ÁP; Bartha-Rúzsa Zsolt  –
BRZS; Csom István – CsI;  Csörsz Ferenc – CsF; dr. Farkas Attila Erik – FAE; dr.
Flumbort  András – FA;  Fogarasi  Norbert  –  FN; dr.  Font  Gusztáv – FG; Gyimesi
Zoltán – GyZ; Korpics Zsolt – KZS; Lakos Nikoletta – LN; Menczer Tamás – MT;
Molnár Béla – MB; dr. Pap Géza – PG; Ribli Zoltán – RZ; dr. Sterbenz Tamás – ST ;
Orsó Miklós – OM

Szabó László elnök köszönti a résztvevőket. Elmondja, hogy sok feladat van, fél 6-
ig szeretné tartani az elnökségit.

Ismerteti a napirendet:

1. Átadás-átvétel folyamatáról adott tájékoztatás

2. Tájékoztató a MITROPA kupán való részvételről

3. Bizottságok áttekintése, személyi javaslatok ismertetése, megvitatása (Molnár
Bélát kérem, hogy különösen az Ifjúsági Bizottság tagjaira vonatkozóan tegyen
javaslatokat, de az összes bizottságot át fogjuk tekinteni)

4. Szövetségi kapitányok kérdése (női, férfi és ifjúsági)

5. EMMI Működési pályázat költségvetési részének elfogadása

6. Az év legfontosabb nemzetközi versenyein való szereplés előkészítése (World
Cup 2019, Grand Swiss 2019, World Junior and Girls U20 Chess Championship
2019 stb.)

7. K.O. Magyar bajnokság - Seres Béla javaslata

8. 2020-as Versenynaptár összeállításának megkezdése

9. Az elnökségi működési módjának és feladatmegosztásának kérdése

10. Döntés a főtitkári pályázatról

11. Egyebek (2019-es, 2020-as csapatbajnokság kérdése)

1. Napirendi pont
Átadás-átvétel

SZL:  Kaptak  az  elnökségi  tagok  egy  jegyzőkönyvet  az  átadás-átvételről.
Normálisan és olajozottan zajlott. Ami hátravan, a bankszámla feletti rendelkezés



megoldása.  Helyiség:  2015-ös  számla  került  elő.  Közel  600  ezer  Ft.
Egyeztetéseket folytatott már az V. kerület polgármesterével az ügyben.

A könyvelés kérdése nehezebb ügy. Elég nehéz a helyzet. A mostani könyvelő
2018.  októberében vette  át.  Az  azt  megelőző  könyvelésről  elég  lesújtó  képet
festett, vélhetően 20 millió Ft nagyságrendben hiba, eltérés van a könyvelésben,
a pontos oka még nem ismert, nem arról van szó, hogy ezt bárki elvitte volna,
hanem  arról,  hogy  nagyon  rossz  minőségű  volt  a  könyvelés.   Messze  nem
teljeskörű a beszámoló. A könyvvizsgáló elmondta, hogy nem tudta volna vállalni
megalapozottan a könyvvizsgálatot. Javaslata: a 2018-as zárást bízza az elnökség
az eddigi könyvelőcégre, az SZ&N Bt-re. Nettó 200 ezer Ft az ajánlata, július 31-ig
elvégzi  a  könyvelést.  A  könyvvizsgáló  július  31-ig  vállalta  a  könyvvizsgálatot,
nettó 800 ezer forintot. Összesen tehát nettó egymillió forintért lehetne lezárni a
2018-as  évet.  A  2019-es  év  tekintetében  a  könyvelőcég  folytatja  a  számlák
feldolgozását.

Szerinte  szeptember  elején  kell  tartani  egy  Közgyűlést.  Ez  nem  rendkívüli
Közgyűlés, normál Közgyűlés, és ekkor kerülnének elfogadásra a beszámolók. Ő
azt  javasolja,  hogy  megpróbálja  lealkudni  a  pénzt,  de  hosszabb  távon  új
könyvelővel és könyvvizsgálóval dolgozna.

CsF:  A  könyvelő  semmiért  nem  kíván  felelősséget  vállalni,  ez  van  a
szerződésében. 

BRZS:  Ilyen  pénzösszegekért  nagyobb  felelősséget  nem  vállalnak  könyvelők,
ugyanakkor az „elbukott” 20 millió Ft-ot célszerű lenne megvizsgálni. Várja az
adatokat az Ellenőrző Bizottság.

Vita alakul ki a kérdésben.

SZL: Taktikusnak kell lenni, egyelőre a 2019-ről nem nyilatkozna a könyvelők felé.

FN: Közel egymillió került már kifizetésre 2018-ért. Azt javasolja, hogy tartsunk ki
mellettük, de leginkább a vagyonra kellene fókuszálni. Ha nincs komoly mínusz,
akkor húzzunk egy vonalat és menjünk tovább. Ha nagyobb a hiány, akkor legyen
újabb vizsgálat. Meg kell próbálni alkudni.

CsF: Információkat mond a könyvelőkről.

PG: Minél hamarabb le kellene zárni. Nem érdemes szerinte a múlttal foglalkozni.
Nem érti, hogy miért nem vállalnak felelősséget? 

SZL: Amit ő csinál azért vállalja, amit nem, azért nem.

Konszenzus alakul ki, hogy ez természetes.

SZL: A könyvvizsgáló 800 ezer forintjából szeretne inkább alkudni, mert az sok.
Megpróbál velük megállapodni. Május 31-el elköszönne tőlük, azzal hogy adják át
új könyvelőnek.

Egyetértés van a javaslatról.



SZL: Munkaszerződések. 2 munkaszerződés van jelenleg: Orsó Miklós, Györkös
Lajos  szerződése.  Szeretné,  hogy  Orsó  Miklós  és  Györkös  Lajos  maradjon  a
Szövetség munkavállalója.

Csörsz főtitkár szerződése május 31-ig tart, és utána máshol folytatja a munkáját.
Jelenleg 3 havi bérrel tartozik az MSSZ neki.

Varga Péter szerződése is megszűnik május 31-én. Az ő munkájára nem számít.
Elkészült  egy  dokumentum  az  Iroda  ideális  működéséről,  az  elnökségi  tagok
magkapták.

Weblap  kérdése.  SZL  egyeztetett  Mátó  Péterékkel.  Rá  jó  benyomást  tettek.
Jelenleg ingyen végzik a tevékenységüket. Folytatást kért tőlük, 3 dolgot kért: a
hírek rovat máshova kerüljön, a honlap frissítését vállalják, és 2020 elejére nagy
weblap fejlesztést szeretne. Kaptak egy megbízást, hogy kezelhetik a honlapot. 

FA: Női sakkolimpia, Női csapatbajnokság kapcsán felmerült tartozás. Ezek olyan
vállalások, amelyeket teljesíteni kellene. Mindösszesen: 9,1 millió Ft. 

SZL:  Nincs  mindennel  tisztában.  Azt  tudja,  hogy ígéretek elhangzottak,  írásos
vállalások nem voltak. 

Vita alakul ki a kötelezettségekről.

OM: Kéri, hogy a FIDE számla kapcsán történjenek lépések – nagyjából 12 ezer
eurot kell fizetni.

FG: Meg kell oldani, köszöni Orsónak, hogy szólt.

SZL:  A  könyvelővel,  könyvvizsgálóval  való  megállapodásról  a  következő
elnökségin tájékoztatást fog adni.

2. Napirendi pont 
MITRÓPA KUPA

CSF: 3000 euro ki van fizetve. A készpénz oda van adva.

OM: Így van.

RZ:  A  csapatot  nem ő  állította  össze,  hanem az  előző  elnökség.  Ismerteti  a
csapatot. Kiegyenlítettek az erőviszonyok, a 7. 8. hely a reális. A Mitrópának az a
lényege, hogy nem az eredmény számít, hanem az, hogy gyengébb versenyzők is
játszanak. Mindenki vállalta, mindenki megy.

SZL: A zalakarosi polgármester, Novák Ferenc meghívta. Szeretne a Mitrópára is
kijutni,  de  nehéz  a  két  programot  összehangolni.  Május  31-én  zárul.
Szlovéniában,  egy  kis  fürdővárosban  lesz  a  Mitrópa.  Kéri,  hogy  ilyen  nagy
versenyek után az elnökség elé kerüljön egy beszámoló.



3. Napirendi pont
Bizottságok

Ifjúsági Bizottság

SZL: Ifjúsági Bizottság témaköre. MB-t kérdezi, hogy mi a javaslat?

MB: 9 fős bizottságot javasol. Ismerteti a neveket és a bizottság összeállításának
szempontjait. 

Taskovics

Horváth

Jakobetz

Bodó

Nagy 

Perger

Juhász

Révész

Molnár

SZL: Szövetségi kapitány kérdésében az a helyzet, hogy Ribli Zoltán nagymester
a jelölt erre a pozícióra. 

RZ:  Az  a  fontos,  hogy  a  legjobbak  menjenek  a  Világbajnokságra  és  Európa
Bajnokságra, ne azok, akik nyerik az aktuális magyar bajnokságot. A kettő nem
passzol egymással. 

SZL: Az alábbi kérések jegyzőkönyvben történő rögzítését kéri:
a) A leendő főtitkárt arra kéri, hogy az eddigi bizottsági tagoknak köszönje meg a
munkát és tájékoztassa azokat a tagokat,  akik nem maradnak,  hogy új  tagok
kerültek megválasztásra.
b) Az a kérés, hogy Béla vezesse a bizottságot és a javasolt névsor legyen a
bizottság.
c) Minél hamarabb kerüljön összehívásra a bizottság.
d) Tisztázásra kerüljenek mihamarabb a tisztségek és a pénzek.

FA: Tájékoztatást kér a szegedi bizottsági jelöltről. 

MB: Tájékoztatást nyújt. Esélyt szeretne adni a szegedi sakkozásnak.

FA tudomásul veszi a választ.

ÁP: Maróczi Géza sakkiskolával kapcsolatos kérdéskört nem látja megjelenni.

SZL: Ez későbbi kérdés. Kéri, hogy erről most ne tárgyaljanak.



PG: Egy koncepció kellene az ifjúsági sakkolimpiáról, határidőkkel. Javasolja, hogy
legyen ilyen koncepció.

MB: Van erre terv, de először a bizottság elé szeretné vinni.

CsI: Többen jelentkeztek nála. Az ifjúsági sakk felderítésébe új energiát kellene
vinni.  Egy  körlevelet  kellene  küldeni  a  megyéknek,  hogy  a  tehetségekről
számoljanak be. Egy komoly koncepció kellene, tehetséges lennének, csak nem
kapnak lehetőséget. Pl. élversenyzők tartsanak beszámolót, tartsanak szimultánt
stb.

SZL: Kéri, hogy az ifjúsági bizottság mérje fel a lehetőségeket a megyékben

SZAVAZÁS:
Kérdés:  Ki  ért  egyet  azzal,  hogy MB legyen az  ifjúsági  bizottság elnöke,  és a
javasolt tagok legyenek tagok?
Egyhangúlag támogatják.

SZAVAZÁS
Az  elnök  minél  hamarabb  hívja  össze  az  ifjúsági  bizottságot  és  tegyen
előterjesztést az elnökség elé. 
Egyhangúlag támogatják

SZAVAZÁS
Az elnök a következő elnökségi ülésig tisztázza az ifjúsági bizottság feladatköreit,
hatásköreit, és pénzét Egyhangúlag támogatják

MB: Júniusban ifjúsági korosztályi verseny lesz

SZL: Ne most döntsünk ebben.

Edzői és oktatási Bizottság

SZL:  Edzői  és  oktatási  bizottság  kérdésköre.  Van  ennek  a  bizottságnak
létjogosultsága?

FG:  Ha Tamás benne van,  és nem több mint  3 fős,  akkor ő  szívesen vállalna
szerepet.

SZL: Akarunk ilyen bizottságot?

OM: Igen, a FIDE és kéri a bizottságot.

SZL: Szerette volna, ha csökken a bizottságok száma. Ez a két kérdéskör, edzők
és oktatás összefügg? Egyben tartsuk?

ÁP: Válasszuk külön.

SZL:  Edzői  bizottságra  szükség van.  Van-e javaslat  elnökre,  tagra?  Vagy ez  a
következő elnökségi ülés napirendi pontja legyen? 

Szavazás  nélkül  konszenzus  alakul  ki,  hogy  erről  a  kérdésről  a  következő
elnökségi ülésen szavaznak.



Senior Bizottság

OM: Jól működik, szerveznek versenyeket.
SZAVAZÁS
Egyhangúlag meghosszabbításra került az eddigi tagok mandátuma.

Levelezési Bizottság

SZL: Van rá szükség?

Többen úgy vélekednek, hogy nincs.

SZAVAZÁS
Kérdés: Szűnjön meg a Levelezési Bizottság?
8 igen, 4 tartózkodás – megszűnt a Levelezési Bizottság

Fegyelmi Bizottság

SZL: Arról a Közgyűlés határozott, az OK. Más bizottság kell?

Konszenzus alakul ki, hogy más bizottság nem kell

4. Napirendi pont
SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOK KÉRDÉSE

Ifjúsági szövetségi kapitány kérdése

SZL:  Az  a  javaslata,  hogy  kérje  fel  az  elnökség  Ribli  Zoltán  nagymestert,  az
elnökség mandátumának időpontjáig. Van más javaslat? 

Nincs.

SZAVAZÁS
Kérdés:  Ribli  Zoltán  nagymestert  kéri  fel  az  elnökség  az  ifjúsági  szövetségi
kapitányi posztra 2023. május 11-ig?
Egyhangúlag megszavazzák

SZAVAZÁS
Kérdés:  Adjon az elnökség felhatalmazást  az elnöknek,  hogy megállapodjon a
feltételekről a szövetségi kapitánnyal?
Egyhangúlag megszavazzák

Női szövetségi kapitány kérdése:

SZL:  Papp  Gábort  szeretné  felkérni,  ugyanazokkal  a  feltételekkel,  mint  az
ifjúságinál. 
GYZ: Amíg nem lesz rendezve a lányok pénze, addig nem fogja vállalni.
ÁP: Gábor felkészült, alkalmas, a lányok is őt szeretnék. 8.850.000,- Ft tartozás
van, amit rendezni kellene. Rugalmas, de meg kell vele állapodni. Fontos lenne,
hogy a Szövetség tegyen vállalást, hogy mikor rendezi ezt a kérdést. Addig amíg
ezek a kérdések nem kerülnek tisztázásra, addig napolják el a kérdést.



SZL: Akkor most ne legyen szavazás, de legyen konszenzus abban, hogy Papp
Gábort lenne jó megtartani? Kezdeményez egy találkozót ÁP-vel, GyZ-vel, LN-el
együtt szeretne Papp Gáborral találkozni. Ha egyezség kialakul a megbeszélésen,
azt a lányok is el fogják fogadni? Vagy a lányokkal külön-külön kell megállapodni?

Vita, egymás szavába vágnak, nem követhető.

LN: A női válogatottból aki részt vesz a világbajnokságon meg olimpián, legyen
olyan tag. Tesz javaslatokat.
ÁP: A lányok egyes részösszegeiről a lányok tudnak dönteni.
CsF: Utólag, visszamenőleg kérik a pénzt a lányok, az EMMI felé az igény be van
adva.
RZ: Aki ígérte, az fizesse ki, ha kell a magánvagyonából.
SZL: Megoldást akar.
CsF: Volt kormányígéret 25 millióra, és a lányok, fiúk elosztották maguk között.
SZL:  Az  elnökség  felhatalmazását  kéri  a  tárgyalásokra.  Valamiféle  javaslattal
jöjjenek vissza.
FA: Akkor az új szövetségi kapitány is az elnökségi mandátum végéig maradjon.
SZL: Ok.

Férfi szövetségi kapitány kérdése

SZL:  Portisch  nagymester  szóba  került.  E-mailezett  Vele.  Nem  vállalná  el,
mesterkurzust szívesen vinne. De úgy gondolja, hogy Portisch nagymestert nem
lehet abba a helyzetbe hozni, hogy nem tartjuk az ígéreteinket felé. Előzetesen
tehát  tisztázni  kellene,  hogy  Vele  kapcsolatban  mi  a  javaslat,  és  utána  azt
képviselni felé. Mi legyen?

RZ: Szerinte Portisch szeretné elvállalni, de még győzködni kell, többen beszéltek
Vele.

NT: Szerinte is vállalná. Jár neki, de korábban le lett szavazva. Tartozik a magyar
sakkozás annyival  neki,  hogy legyen ő a szövetségi  kapitány.  A mesterkurzus
csak egy mentőöv, de nem népszerű ez a forma. Sokat segíthet a tekintélye a
magyar sakkozásnak, szükség lenne Portisch Lajosra. Többször meg lett sértve,
be kell őt vonni.

SZL: Ma nem lesz döntés, akinek van véleménye, azt tegye meg.

GyZ: A játékosokat is meg kell kérdezni. Mi a cél az EB-vel? A Legjobb csapattal
menjünk, vagy csak menjen így egy csapat?

ÁP: Lenne alkalmas ember. A kereteket kellene tisztázni. Ez diplomáciai kérdés
lesz?

FG: Nem a diplomácia fontos, a szakma a fontos.

SZL: Minden versenyre a legjobbakat akarja kiküldeni, ebben nem akar taktikázni.

FA: Alapvetően át kell alakítani a rendszert. Olyan játékosokra kell építeni, akik
egész évben játszanak. Portisch lehet alkalmas, amennyiben azokat a biztonsági
patentokat beépítik, amelyek biztosítják, hogy ha ő mégis elmegy, akkor legyen
megoldás.  Olyan  fiatalabb  játékos  kell  mellé,  aki  segíti  a  munkáját  és  jó  a



kapcsolata a fiatalabb játékosokkal. Még mindig nem tudják a játékosok, hogy
lesznek-e az EB-n. Kellenek válogatott keretek. 

PG: ÁP ás GyZ tegyen javaslatot a következő ülésre a férfi szövetségi kapitányi
tisztségre.

RZ:  Nem  ért  egyet  az  addig  elhangzottakat,  hiányolja  az  alázatot.  Szerinte
Portischnak kellene lennie, és el is fogja vállalni. Az ellenfelek is ha látják, hogy
Portisch nagymester a szövetségi kapitány, máshogy ülnek a táblához.

GyZ: Más lett a világ.

SZL:  Ma  nem  lesz  döntés.  A  játékosok  ne  döntsék  el,  hogy  ki  a  szövetségi
kapitány. Javaslat: bízzon meg az elnökség személyeket, akik tegyenek javaslatot.
Két szempont még: gondolkozzunk-e külföldin? Sok vonatkozása van, de érdemes
végig gondolni.  A másik,  hogy olyan szövetségi  kapitány legyen,  ami „följebb
emeli a tekintetet”.

LN: A szövetségi kapitány mellett lehetne szekundáns?

SZL: A nőknél jól működött. Ribli Zoltán, Ács Péter, GyZ nagymesterek tegyenek
javaslatot?

Ács:  Tesznek  javaslatot.  Kéri,  hogy  az  éljátékosokkal  telefonon  vegyék  fel  a
kapcsolatot, diplomáciailag, szakmapolitikailag fontos lenne.

SZL:  Sikamlós  pálya,  de ok,  ha minden lehetséges  szempont  figyelembe lesz
véve, akkor ebben lehet az egyik az éljátékosok véleményének kikérése.

CsI: A kapitánynak képesítéssel kell rendelkeznie. Az is fontos, hogy mit várunk el
tőle. A formát, a játékosok lelki állapotát kell figyelnie. Pszichiáteri képességekkel
kell rendelkeznie a kapitánynak. Lajos szerinte már többször végiggondolta, hogy
akarja-e ezt.

SZL: Le fog ülni Portisch-sal. 

SZAVAZÁS

Ki ért egyet azzal, hogy a következő elnökségi ülésig ÁP, GyZ, és RZ nagymester
kérdezzék meg a különböző szereplőket, és tegyenek javaslatot a férfi szövetségi
kapitány személyére?

Egyhangúlag elfogadják

SZL az idő okán kéri, hogy a főtitkári pályázat napirendi pontot vegyék előre



5. Napirendi pont

FŐTITKÁR

SZL: Kapás Róbertet javasolja. Ő az egyetlen jelölt, és ő is őt támogatja. 

SZAVAZÁS

Kéri, hogy június 1-től Kapás legyen a főtitkár, és hatalmazza fel az elnököt, hogy
állapodjon meg.

Egyhangúlag elfogadják

6. Napirendi pont

2019-es 2020-as CSAPATBAJNOKSÁG

SZL: Felvilágosításokat kér a kérdésben. Tegyék le az elnökségi tagok a menüt,
hogy melyek a kritikus kérdések.

KZS:  Most  csak  kis  változtatás,  de  meg  kell  kezdeni  a  generális  reformot.  A
Közgyűlésen elhangzott javaslat mögött konszenzus volt. 

OM: Konszenzus volt a javaslat mögött, és vastapsot kapott.

ÁP: Ezt most egyedi javaslatként elfogadják, vagy majd csak az átfogó reform
keretében? Ez az elvi kérdés.

SZL: Ez a csapatbajnokság versenykiírása?

Egyetértés

ÁP: A dupla-tirpla fordulók kérdéséről is dönteni kell. 

SZL: Most nem ez az elsőrendű kérdés.

RZ: A tripla fordulónak nincs értelme. 

Vita alakul ki, jegyzőkönyvileg nem követhető.

LN: A díjazáson kellene változtatni.

SZL: Május 31. a határidő, minél hamarabb publikálni kellene a javaslatot. 

A díjazás tekintetében vita alakul ki, jegyzőkönyvileg nem követhető



SZL:  A  díjazás  tekintetében  a  következő  elnökségi  ülésen  döntsenek.  Újabb
elnökségi  ülés  időpontját  szeretné  egyeztetni.  A következő ülés időpontja:
június 25. 15 óra.

SZAVAZÁS

Kérdés:  Az  MSSZ  a  csapatpontszámításról  áttérjen-e  a  táblapontszámításra?
Visszatérjenek-e a régi szisztémához?

Egyhangúlag  megszavazzák,  hogy  a  2019-2020-as  versenykiírásban  a
csapatpontszámításról a táblapontszámításra térnek át.

7. Napirendi pont

Egyebek

U12 Open, Pardubice

MB: Beszélni kellene még az U12-es Open versenyről.  

RZ: 2270 euro. És akkor a csapat ki tud menni a cseh versenyre.

SZL: Fontos ezen részt venni?

Spontán  megbeszélés  alakul  ki,  egymás  szavába  vágnak,  nem  lehet
jegyzőkönyvezni

SZAVAZÁS

Kérdés:  U12-es Open versenyen részt vegyen-e a magyar válogatott  az MSSZ
finanszírozásával? Időpont: Július 10-18.

Egyhangúlag megszavazzák

Seres Béla javaslata, a K.O. bajnokság rendezése

ÁP: Kellene egy egyéni magyar bajnokság idén.

SZL: Most kell eldönteni? 

ÁP: Van-e realitása annak, hogy decemberre össze lehessen hozni?

NT: A következő elnökségiig végig kell gondolni.



Vita alakul ki, nem jegyzőkönyvezhető.

SZL: Elnapolja a kérdést a következő elnökségi ülésig.

ÁP: Valaki kerüljön kijelölésre aki ezzel foglalkozik.

SZL: Főtitkár foglalkozzon vele.

GyZ: Még egy felvetés.

SZL:  Ebben sem döntene ma, azt  javasolja,  hogy majd a következő elnökségi
ülésen.

Magyar Sakk napja

FG: Magyar Sakk Napja. József Attila Színház.

SZL: Igen, egyeztet Nemcsákkal.

18.19 perckor SZL berekeszti az elnökségi ülést

Hitelesítés:

………………………..


