
MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2022. december 22. 14:00.

Helyszín: Budapest 1055 Falk Miksa utca 10.

Jelen vannak:
Szabó László – SZL; Nádasi Tamás – NT; Kapás Róbert – KR; Ács Péter – ÁP; Döry Jenő – DJ;
Kirják  Róbert  –  KIR; Korpics  Zsolt  –  KZs;  Lakos Nikoletta  –  LN;  dr.  Sterbenz Tamás  –  ST;
Gyömbér Tamás – GYT; Gonda László – GL; dr. Polyánszky-Tamási Zoltán – PTZ; Molnár Béla –
MB; Solymosi László – SL

Az elnökség 8 fővel van jelen, így határozatképes az elnökségi ülés.

Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:

1. Beszámoló a 2022. Évi Férfi és Női Magyar Sakkbajnokságról
2. Tájékoztatás  a  sakk  sportág  elhelyezkedéséről  az  új  sportirányítással  folytatott

tárgyalásokról
3. Tájékoztatás az MSSZ pénzügyi helyzetéről
4. Tájékoztatás  a  2024.  évi  budapesti  Sakkolimpia  szervezésének  állásáról,  a

szervezőbizottság irányító testületének 2022. évi munkájáról
5. Egy fő Ifjúsági bizottsági tag megválasztása
6. Beszámoló az Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről
7. A 2023. évi 20 év alatti Junior Nyílt Magyar Bajnokság megrendezésének kérdése
8. Egyebek

Szavazás: az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. Napirendi pont

Beszámoló a 2022. Évi Férfi és Női Magyar Sakkbajnokságról

GyT  rövid  szakmai  beszámolót  tart  az  eseményről.  KR  ismerteti  a  finanszírozási  hátteret,  a  Tuxera
támogatását, és a Sakkolimpia kapcsán az eseményen folytatott promóciós tevékenységet. SzL kiemeli, hogy
a  korábbiakhoz  képest  növekedett  a  pénzdíj,  a  női  mezőny  ismét  10  főre  növekedett,  megköszönte  a
Tuxerának a támogatást, a Karoskútnak a lebonyolítást, és Verőci Zsuzsának a vezetőbírói feladatok ellátását.

2. Napirendi pont

Tájékoztatás a sakk sportág elhelyezkedéséről az új sportirányítással folytatott tárgyalásokról

SzL bemutatja az állami sportirányítással folytatott egyeztetéseket, valamint a sportért felelős államtitkárnál
előadott prezentációt.
Az elnökségi  tagok megegyeznek,  hogy a  következő év első elnökségi  ülésén kiválasztják a szövetségi
kapitányokat.



3. Napirendi pont

Tájékoztatás az MSSZ pénzügyi helyzetéről

KR  bemutatja  a  szövetség  pénzügyi  helyzetét,  tájékoztatást  nyújt  a  2022-ben  beérkezett  állami
támogatásokról (127 millió forint összeg), valamint jelzi, hogy megérkezett a válogatottak felkészülésére és
világversenyeken való  szereplésére  fordított  35  milliós  állami  támogatás,  és  a  Román Sakkszövetségtől
befolyt a Rapport Richárd zászlóváltásáért járó 50 000 EUR kompenzációs díj. KR jelzi, hogy ha a számlák
kifizetésre és a kölcsönök kifizetésre kerülnek, kb. 5 millió forinttal indítja az MSSZ a 2023-as évet.

4. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2024. évi budapesti Sakkolimpia szervezésének állásáról, a szervezőbizottság
irányító testületének 2022. évi munkájáról

PTZ  beszámol  a  rendezvény  szervezőbizottságának  eddigi  munkájáról.  Új  állami  partner  lesz  2023.
januártól, a Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség veszi át a projektet a Nemzeti Sportügynökségtől. Az
NRÜ kezeli az atlétikai vb-t, a karate Eb-t, az RSG Eb-t, közvetlenül a Miniszterelnöki Kabinetirodához
tartozik. 

A Szervezőbizottság Irányító Testülete PTZ elnökletével megalakult 2022. január 1-jén. 

2023. januárjában a feladat- és erőforrásterv elkészül. A műszaki leírásokat az MSSZ segítségével az NRÜ
elkészíti.  Az  év  elején  megállapodások  születnek  a  Sakkolimpia,  a  FIDE  kongresszus  és  a  nyitó-  és
záróünnepség helyszíne kapcsán.

KR beszámol a Chennaiban tartott observer program tapasztalatairól. 

5. Napirendi pont
Egy fő Ifjúsági bizottsági tag megválasztása

Az IB Sármási Pétert javasolja tagnak felvenni, azonban mivel a bizottság jelenleg teljes létszámmal (10 fő)
üzemel, a kérdést elnapolják.

6. Napirendi pont
Beszámoló az Ifjúsági Bizottság 2022. évi tevékenységéről

MB beszámol az IB tevékenységéről, az MGUK edzőtáborokról, a nemzetközi és hazai versenyekről. Sok
világverseny volt a járványidőszak után, jó eredményeket értek el az ifik.

Ismerteti terveiket: jövőre rövidebb versenyek lesznek, a gazdaságosságot szem előtt kell tartani. A 2023-as
ifjúsági  versenynaptár  időpontjai  megvannak,  a  honlapon publikálásra  kerültek,  a  helyszínek  egyetetése
zajlik. 

7. Napirendi pont
A 2023. évi 20 év alatti Junior Nyílt Magyar Bajnokság megrendezésének kérdése

GyT és  MB ismerteti  a  versenykiírás  tervezetét,  a  verseny költségvetését,  az  időpont  február  20-25.,  a
helyszín az MSSZ.



Szavazás: 
A bajnokság megszervezését az elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.

8. Napirendi pont
Egyebek

SzL és DJ ismerteti a Virtuális Sportmúzeumot, melybe az utolsó pillanatban sikerült beleépíteni a sakkot.

GL ismerteti a 2023-as Mitropa Kupa részvételi feltételeket.

Szabó László lezárja az elnökségi ülést 16:06-kor.


