
MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2022. szeptember 21. 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;
Fogarasi Norbert  – FN; Kirják Róbert  – KIR; Korpics Zsolt – KZs; Lakos Nikoletta – LN; dr.
Sterbenz Tamás – ST; Herpai József – HJ; Gyömbér Tamás – GYT; Papp Gábor – PG; Gonda
László – GL; Mátó Péter – MP; Dr. Farkas Attila Erik – FAE; Lenger Dóra – LD

Az elnökség 10 fővel van jelen, így határozatképes az elnökségi ülés.
Szabó László elnök köszönti a résztvevőket. A kiküldött napirendhez képest az elnök javaslatára 12.
napi rendipontot (Tájékoztatás az MSSZ pénzügyi helyzetéről) elnökségi ülés elejére veszik.

Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:

1. Tájékoztatás az MSSZ pénzügyi helyzetéről
2. Beszámoló a Szenior Világbajnokságról (Döry Jenő)
3. Beszámoló és tájékoztatás a 2022. évi ifjúsági világeseményekről (Gonda László)
4. Tájékoztatás a 2024. évi budapesti Sakkolimpia szervezésének állásáról
5. Beszámolók a 2022. évi Sakkolimpiáról (Ács Péter, Papp Gábor)
6. A Hungarian Chess Tour névhasználata
7. Tájékoztatás a Nemzeti Sportinformációs Rendszerhez való csatlakozás helyzetéről 
(Mátó Péter)
8. A 2022. évi Magyar Egyéni Sakkbajnokság megrendezése
9. A 2022. évi Csapat Világbajnokságon való indulás kérdése
10. A 2022-23. évi csapatbajnoki pontrendszer
11. Tájékoztatás dr. Font Gusztáv és Gyimesi Zoltán elnökségi tagok lemondásáról, 
valamint Papp Gábor női szövetségi kapitány mandátumának meg nem 
hosszabbításáról
12. Tájékoztatás Rapport Richárd zászlóváltásának ügyéről

Szavazás: az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. Napirendi pont
Tájékoztatás az MSSZ pénzügyi helyzetéről

KR tájékoztatja az elnökséget a szövetség aktuális pénzügyi helyzetéről és jövőbeli kilátásokról. NT értesíti
az elnökséget, hogy az NVESZ közel 9 millió forint többlettámogatást nyújt idén a szövetségnek.



2. Napirendi pont
Beszámoló a Szenior Világbajnokságról (Döry Jenő)

DJ  az  előre  kiküldött  beszámolót  röviden  összefoglalja,  kiemelve  az  eredményeket,  hogy  az  50+-os
versenyzők  5.,  míg  a  60+-os  versenyzők  6.  lettek.  SZL  megköszöni  DJ  munkáját  és  a  csapatok
eredményeihez gratulál.

Szavazás: 
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót és kijelenti, hogy utánanéz, hogy mik a feltételei a Szenior
Világbajnokság rendezésének.

3. Napirendi pont
Beszámoló és tájékoztatás a 2022. évi ifjúsági világeseményekről (Gonda László)

GL prezentációs tájékoztatást tart az elnökségnek a 2022. évi ifjúsági világeseményekről. SZL gratulál GL-
nek  az  elmúlt  időszak  eredményeihez  és  felkéri  KR-t,  hogy  a  közeljövőben  hívjon  össze  egy  Ifjúsági
Bizottsági ülést, ahol részt vesz Molnár Béla, GL, KR, GYT és az elnökségi tagok.

Szavazás: 
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

4. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2024. évi budapesti Sakkolimpia szervezésének állásáról

SZL tájékoztatja  az  elnökséget  a  2024-es  Sakkolimpia  szervezésének  aktuális  helyzetéről,  a  Nemzeti
Sportügynökséggel és a FIDÉ-vel folytatott tárgyalásokról, a helyszín kiválasztásának jelenlegi stádiumáról,
a Buda GP-hez kapcsolódó Sakk Expo és a Global Chess Festival a Sakkolimpia szervezésének promóciós
költségkeretéből az NSÜ-től kapott idei támogatásáról.

5. Napirendi pont
Beszámolók a 2022. évi Sakkolimpiáról (Ács Péter, Papp Gábor)

PG röviden összefoglalja az előre kiküldött beszámolóját a női magyar válogatott szerepléséről a
2022. évi Sakkolimpián. ÁP röviden összefoglalja az előre kiküldött beszámolóját a férfi magyar
vallogatót szerepléséről a 2022. évi Sakkolimpián. SZL köszönetet mond a csapatkapitányoknak a
és  a  válogatottnak  az  eredményekhez.  Kiemeli,  hogy  ezek  az  eredmények  az  egyesületek,
családtagok, hozzátartozók és a többi sporttárs nélkül nem születhetett meg volna.

Szavazás: 
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.



6. Napirendi pont
A Hungarian Chess Tour névhasználata

KR tájékoztatja az elnökséget, hogy Jeszenszky József egy kérvényt adott be arról, hogy szeretné
használni a „Hungarian Chess Tour” nevet versenysorozatára. FAE jogi szempontból elmagyarázza
az elnökségnek, hogy a „hungarian” szóhasználatot az elnökségnek kell elfogadni és jóváhagynia.

Szavazás: 
Az elnökség 1 tartózkodás mellett  elutasítja  a a kérést,  nem ad engedélyt  a   versenysorozat  kapcsán a
„hungarian” névhasználatra.

7. Napirendi pont
Tájékoztatás a Nemzeti Sportinformációs Rendszerhez való csatlakozás helyzetéről (Mátó 
Péter)

MP  tájékoztatja  az  elnökséget  a  Nemzeti  Sportinformációs  Rendszerhez  való  csatlakozás  aktuális
helyzetéről. A rendszer várhatóan 2022. év végére lesz használható, az MSSZ részéről az informatikai (API)
átalakítások ekkorra készülnek el, és az NSR fejlesztései is ekkorra fejeződnek be.

8. Napirendi pont
A 2022. évi Magyar Egyéni Sakkbajnokság megrendezése

ÁP előterjesztése  alapján  KR  tájékoztatja  az  elnökséget,  hogy  a  Magyar  Bajnokság  megrendezésével
kapcsolatban milyen lehetőségei vannak a Magyar Sakkszövetségnek. Az elnökség támogatja a rendezést, de
a döntést elnapolja, később az anyagi helyzet függvényében online szavazással fog dönteni.

9. Napirendi pont
A 2022. évi Csapat Világbajnokságon való indulás kérdése

KR tájékoztatja  az  elnökséget,  hogy  a  Csapat  Világbajnokságon való  részvétel  milyen  feltételek  mellet
valósulhat meg. Szakmai és financiális kételyek merülnek fel a részvétel kapcsán. Az elnökség elnapolja a
döntést a részvétellel kapcsolatban.

10. Napirendi pont
A 2022-23. évi csapatbajnoki pontrendszer

ÁP az integrált pontrendszerre vonatkozó, előre kiküldött előterjesztését KR összegzi. Az elnökség
a kapott anyagot áttekintette, vitát nem indít róla, kérdés nem merül fel.

Szavazás: 
Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.



11. Napirendi pont
Tájékoztatás dr. Font Gusztáv és Gyimesi Zoltán elnökségi tagok lemondásáról, valamint 
Papp Gábor női szövetségi kapitány mandátumának meg nem hosszabbításáról

SZL tájékoztatja az elnökséget dr. Font Gusztáv és Gyimesi Zoltán elnökségi tagok lemondásáról, és annak
általuk  ismert  okairól.  PG tájékoztatja  az  elnökséget  női  szövetségi  kapitány  mandátumának  meg  nem
hosszabbításának okairól.

12. Napirendi pont
 Tájékoztatás Rapport Richárd zászlóváltásának ügyéről

SZL  tájékoztatja  az  elnökséget  Rapport  Richard  zászlóváltásának  aktuális  helyzetéről,  az  MSSZ
álláspontjáról és a FIDE-vel az ügyről való kommunikációról.

Szabó László lezárja az elnökségi ülést 19:22-kor.


