JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSÉRŐL
2021 december 4. (szombat) 13 óra, József Attila Színház (1134 Budapest, Váci út 63.)
Jelen vannak:
Szabó László elnök
Nádasi Tamás alelnök
dr. Farkas Attila Erik ügyvéd
Kapás Róbert főtitkár
a Közgyűlés tagjai, illetve a meghívott vendégek
-Szabó László elnök bejelenti, hogy 18 jelenlévő rendelkezik szavazati joggal, így arra tekintettel,
hogy az MSSZ taglétszáma 210, a Közgyűlés határozatképtelen.
Miután a Közgyűlés határozatképtelen, ezért – a meghívóban jelzettek szerint – megismételt
közgyűlésre kerül sor 2021. december 4-én 13:30-kor.
A köztes időben 0. napirendi pontként az MSSZ éves díjai (Maróczy díj, Barcza díj, Bagonyai díj,
„A magyar sakkozásért” díj) kerülnek átadásra, valamint megemlékezünk halottainkról.
A 2021. évi díjazottak a következők:
Maróczy Géza díj:
Bottlik Iván (átvette)
Horváth Tamás (pár nappal később veszi át Nagykanizsán)

Barcza Gedeon díj:
Jakobetz László (átvette)
Papp Nándor posztumusz (családja pár nappal később veszi át Nagykanizsán)

Bagonyai Attila díj:
Solymosi László (átvette)

„A Magyar Sakkozásért” díj:
Akóts Gábor (átvette)
Benyeda Tibor (nem tudta személyesen átvenni)
Jáchym Dorina (átvette)
Jeszenszky József (nem tudta személyesen átvenni)
ifj. Károlyi Tibor (átvette)
Pálkövi József (átvette)
Szenczy Sándor (nem tudta személyesen átvenni)

Kihirdetésre kerültek az MSSZ által jelölt MTI Év legjobbjai:
férfiak: Rapport Richárd
nők: Gara Tícia
-A megismételt közgyűlés 13:30-kor elkezdődik. Megállapításra kerül, hogy 20 meghívott
rendelkezik szavazati joggal. Szabó László elnök a mandátumok ellenőrzését követően jelzi, hogy
őt kérte fel az MSSZ vezetése, hogy vezesse le a Közgyűlést. Szavazás: 20 igen, 0 tartózkodás, 0
ellenszavazat.
1/2021 (XII.4.) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése egyhangúlag Szabó Lászlót választja a 2021. december 4-ei Közgyűlés
levezető elnökének.
-Ezután a levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyre Lenger Dóra Mária
személyében. Szavazás: 20 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat.
2/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
AZ MSSZ Közgyűlése egyhangúlag Lenger Dóra Máriát választja meg jegyzőkönyvvezetőnek.
-Ezt követően a levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Akóts Gábor
és Grimm György. Szavazás: 20 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat.
3/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
AZ MSSZ Közgyűlése egyhangúlag Akóts Gábort és Grimm Györgyöt jegyzőkönyv
hitelesítőnek választja.
-A levezető elnök az előzetesen meghirdetett meghívóban szereplő napirendi pontokban nem
javasol változtatást.
1./ Könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentés
2./ Jelentés az MSSZ 2020. évi szakmai munkájáról
3./ Jelentés az MSSZ 2020. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről
4./ Az MSSZ 2021. évi szakmai és költségvetési terve
5./ Részleges tisztújítás (egy elnökségi tag megválasztása)
Szavazás: 20 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat
4/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése egyhangúlag a napirendet elfogadja.

1. Napirendi pont
Könyvvizsgálói és ellenőrző bizottsági jelentés
-A levezető elnök a könyvvizsgáló és az ellenőrző bizottság távollétében röviden ismerteti a
jelentéseket.
-Miután senkinek nem volt kérdése vagy hozzáfűznivalója, a levezető elnök felteszi a kérdést, hogy
ki fogadja el a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentést.
Szavazás: 20 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat
5/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági
jelentést.

2. Napirendi pont
Jelentés az MSSZ 2020. évi szakmai munkájáról
-A levezető elnök röviden ismerteti az MSSZ 2020. évi szakmai munkáját.
-Miután senkinek nem volt kérdése vagy hozzáfűznivalója, a levezető elnök felteszi a kérdést, hogy
ki fogadja el a jelentést az MSSZ 2020. évi szakmai munkájáról
Szavazás: 20 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat
6/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a jelentést az MSSZ 2020. évi szakmai
munkájáról.

3. Napirendi pont
Jelentés az MSSZ 2020. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről
-A levezető elnök és a főtitkár röviden ismerteti a jelentést az MSSZ 2020. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről.
-Miután senkinek nem volt kérdése vagy hozzáfűznivalója, a levezető elnök felteszi a kérdést, hogy
ki fogadja el a jelentést az MSSZ 2020. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről.
Szavazás: 20 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat
7/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése egyhangúlag elfogadja a jelentést az MSSZ 2020. évi pénzügyi és
közhasznú tevékenységéről.

4. Napirendi pont
Az MSSZ 2021. évi szakmai és költségvetési terve
-A levezető elnök és a főtitkár röviden ismerteti a korábban kiküldött jelentést az MSSZ 2021. évi
szakmai és költségvetési tervéről, melynek megvalósulásáról az év végéhez közeledve bővebb
ismeretük van. Jelzik, hogy bizonyos bevételek és kiadások (pl. a Nagy Béla Programból 5 helyett 1
milliót kapott az MSSZ, magánszemélyektől azonban befolyik majdnem a teljes különbözet), nem a
terv szerint valósultak meg, de a tervet nagyságrendileg sikerült tartani.
-Szamosközi Péter érdeklődik afelől, hogy a Maróczy program miért nem jelenik meg a pénzügyi
tervben.
-Kapás Róbert válaszol, hogy a pénzügyi terv 2021. májusában került az elnökség elé, az akkor elfogadott változatban a Maróczy program állami támogatása bizonytalan volt – és azóta sem valósult
még meg részleteiben sem –, ezért azzal nem lehetett terv szinten számolni.
-Miután másnak nem volt kérdése vagy hozzáfűznivalója, a levezető elnök felteszi a kérdést, hogy
ki fogadja el a jelentést az MSSZ 2021. évi szakmai és költségvetési tervéről
Szavazás: 19 igen, 1 tartózkodás, 0 ellenszavazat
7/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése elfogadja az MSSZ 2021. évi szakmai és költségvetési tervét

5. Napirendi pont
Részleges tisztújítás (egy elnökségi tag megválasztása)
-dr. Farkas Attila Erik ügyvéd tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a jelölőbizottságnál egyedül
Herpai Józsefet jelölték.
-A helyszínen Szamosközi Péter a Honvéd Auróra nevében jelöli Balázs Gábort.
Balázs Gábor a jelölőlistára való felkerülése nyílt szavazással történik.
Szavazás: 14 igen, 6 tartózkodás, 0 ellenszavazat
9/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése elfogadja Balázs Gábor jelölését
-A levezető elnök javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottságra: javasolja Orsó Miklóst, Kapás Róbertet és dr. Farkas Attila Eriket.
Szavazás: 20 igen, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat
10/2021 (XII.4) számú MSSZ Közgyűlési határozat:
Az MSSZ Közgyűlése egyhangúlag Kapás Róbertet, Orsó Miklóst és dr. Farkas Attila Eriket
szavazatszámlálónak választja.

-Balázs Gábor mond pár mondatot magáról.
-Herpai József mond pár mondatot magáról.
Helyszíni titkos szavazásra kerül sor. A szavazatszámlálók összeszámolják a leadott szavazatokat:
Herpai József: 15 szavazat
Balázs Gábor: 4 szavazat
Érvénytelen: 1 szavazat
A levezető elnök mielőtt berekeszti a Közgyűlést, megköszöni Nádasi Tamás és Dőry Jenő áldozatos munkájukat „A magyar sakk arcképcsarnoka” című ünnepi kiadvány kapcsán. Jegyzőkönyv lezárva 14:25 perckor.

Budapest, 2021. 12. 21.

Lenger Dóra Mária
Jegyzőkönyvvezető

Akóts Gábor

Grimm György

Jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv-hitelesítő

