
MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2022. május 3. 16:00.

Helyszín: Budapest 1055 Falk Miksa utca 10.

Jelen vannak:
Szabó László – SZL; Nádasi Tamás – NT; Kapás Róbert – KR; Ács Péter – ÁP; Döry Jenő – DJ; dr.
Font Gusztáv – FG; Kirják Róbert – KIR; Korpics Zsolt – KZs; Lakos Nikoletta – LN; Herpai
József – HJ; Gyömbér Tamás – GYT; Papp Gábor – PG; Gyömbér Tamás – GyT; Lenger Dóra – LD

Az elnökség 8 fővel van jelen, így határozatképes az elnökségi ülés.
Szabó László elnök köszönti a résztvevőket. A kiküldött napirendhez képest változás: 5. napirendi
pontként előterjesztésre kerül a válogatott aktuális helyzete.

Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:

1. Könyvvizsgálói jelentés
2. Jelentés az MSSZ 2021. évi szakmai munkájáról
3. Jelentés az MSSZ 2021. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről
4. Az MSSZ 2022. évi szakmai és költségvetési terve
5. A válogatott aktuális helyzete
6. A 2022. éves rendes közgyűlés részletei, MSSZ díjazottak

Szavazás: az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. Napirendi pont
Könyvvizsgálói jelentés

KR röviden ismerteti  az előre kiküldött  független könyvvizsgálói  jelentést,  amelyet  idén Szilágyi  Dezső
készített el. 

Szavazás:  1 tartózkodás mellett  8 igen szavazattal az elnökség elfogadja a könyvvizsgálói jelentést,  és a
közgyűlés elé terjeszti.

2. Napirendi pont
Jelentés az MSSZ 2021. évi szakmai munkájáról

KR  az  előre  kiküldött  2021.  évi  szakmai  beszámolót  röviden  ismerteti.  Szóban  kiegészíti  az
előterjesztésből kimaradt, és elnökségi tagok által javasolt bővítéseket.

Szavazás:  Az elnökség egyhangúlag elfogadja és a közgyűlés  elé terjeszti  az  ülésen kibővített  2021.  évi
szakmai beszámolót.



3. Napirendi pont

Jelentés az MSSZ 2021. évi pénzügyi és közhasznú tevékenységéről

KR röviden tájékoztatja az elnökséget az előre kiküldött beszámolókról, kiemelte, hogy a Magyar
Sakkszövetség pénzügyi tevékenysége plusz 0-ás volt 2021-ben. A könyvelését második éve Varró
József végzi.

Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti a 2021. évi pénzügyi beszámolót.

4. Napirendi pont

Az MSSZ 2022. évi szakmai és költségvetési terve

KR röviden ismerteti az előre kiküldött költségvetési tervet. SZL javaslatára a költségvetési tervben
módosítják  a  tervezett  kiadások  és  bevételek  összegét,  mivel  annak  elkészülte  óta  jelentősen
javultak az esélyek nagyobb állami támogatásra. 172 801 366 forintról 199 801 366 forintra bővül a
tervezett költségvetés.

KR röviden ismerteti az előre kiküldött  szakmai tervet.  HJ javaslatára stilisztikai módosításokat
hajtanak végre az előre kiküldött szakmai terven.

Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja, és közgyűlés elé terjeszti az elnökségi ülésen kibővített 2022.
évi költségvetési és szakmai tervet.

5. Napirendi pont

A válogatott aktuális helyzete

ÁP és PG szövetségi kapitányok kérik az elnökséget, hogy a 2022. évi Indiában megrendezésre
kerülő Sakkolimpia kapcsán hozzanak döntést.
SZL jelzi,  hogy az  MSSZ képes  lesz előteremteni  a  Sakkolimpián való részvételhez  szükséges
anyagi  hátteret,  és  felkéri  KR-t,  ÁP-t,  és  PG-t,  hogy május  10-ig  készítsék  elő  a  sakkolimpiai
nevezést, és kezdjenek el egyeztetni a válogatott játokosokkal a részvételről.

Szavazás:  Az  elnökség  egyhangúlag  elfogadja,  hogy  Magyarország  részt  vesz  a  2022.  évi
Sakkolimpián.

6. Napirendi pont

A 2022. éves rendes közgyűlés részletei, MSSZ díjazottak

KR ismerteti a 2022. éves rendes közgyűlés tervezett napirendi pontjait, valamint az eddig az MSSZ
díjaira jelölt személyek névsorát.
Javaslatok a díjakra:

Maróczy Géza díj: Kállai Gábor (posztumusz)
Barcza Gedeon díj: ifj. Károlyi Tibor



Bagonyai Attila díj: Vidéki Sándor

Magyar sakkozásért díj: 
Gál Tamás

Sinkovics Péter
dr. Rákosi Ferenc 

Labai Zoltán
Mester Gyula

Takács Zoltán

Szavazás: 1 tartózkodás és 8 igen szavazattal az elnökség elfogadja a díjazottokat.

Szabó László lezárta az elnökségi ülést 19:02-kor.


