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I. Tartalmi összefoglaló:

Az előterjesztő arra tesz javaslatot, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
kössön egy három évre szóló együttműködési megállapodást a Lékó 
Sportegyesülettel, amely alapján az Önkormányzat vállalja, hogy Lékó Péter úr 
részvételével évente 2008. évtől kezdődően 2010-ig nemzetközi sakkmérkőzést 
szervez. A megállapodás alapján a Lékó Sportegyesületet képviselő Lékó Péter úr 
vállalja, hogy a fent megjelölt időben a Miskolcon megszervezett rendezvényeken 
részt vesz, és minden, a megállapodásban részére előírt feltételnek eleget tesz. 

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszonya:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 évvel ezelőtt útjára indította a Lékó 
Péter nemzetközi nagymester és világbajnokjelölt nevével fémjelzett Lékó & … 
sakkfesztivált, amely –  többek között az internet segítségével –  elvitte a városunk 
hírnevét a világ legtöbb országába. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a 
legutóbb megrendezett Lékó & Kramnyik rapid sakk párosmérkőzést több mint 120 
országból követték figyelemmel élőben, amellyel a város eddigi leglátogatottabb 
rendezvényévé lépett elő. Önkormányzatunk komoly lépéseket tett az elmúlt 
években azért, hogy a város lakói és az idelátogató vendégek ne az egykori 
„acélvárost”  lássák, hanem egy olyan kultúrvárost, amely mind külső 
megjelenésében, mind rendezvényeivel és programjaival európai mércével is mérve 
büszke lehet a nevére. További célja a városnak, hogy megteremtse a gondolkodó 
ember eszményképét, ennek megfelelően Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 
ebben az évben létrehozta a Lékó Péter sakkiskolát, amely már most több, mint 60 
gyerekkel működik, és az óvodákban további 80 fős utánpótlásbázis biztosítja a 
hosszú távú fejlődést, amely egyúttal az egyik legnagyobb miskolci utánpótlást is 
jelenti.  

III. Előzmények:

2005-ben óriási érdeklődés kísérte a Bartók+…  mintájára elindított Lékó & Adams 
rapid sakkrendezvényünket mind a helyszínen, mind pedig a hazai és különösen a 
nemzetközi sakkportálokon. Az Internet térhódítása révén városunk és a 
weboldalunkon szereplő szponzorok hatalmas reklámhoz jutottak, hiszen a regisztrált 
kattintások száma meghaladta a 2,5 milliót. A szakmai érdeklődést jelezte az is, hogy 
orosz nagymesterek élőben elemezték a miskolci játszmákat, valamint az 
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eseménnyel kapcsolatban megjelent német, angol, orosz és spanyol nyelvű 
beszámolók is hozzájárultak városunk és a sakkozás népszerűsítéséhez. 
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Ehhez képest a rendezők várakozásait is meghaladóan 3,5 millió kattintást 
regisztrálhattunk weboldalunkon a tavalyi, Lékó & Karpov párosmérkőzés alkalmával. 
A játszmákat a nézők számára élőben kommentálta mester és tanítvány, Mészáros 
Gyula nemzetközi mester és Berkes Ferenc nemzetközi nagymester. Elmondhatjuk, 
hogy rendezvényünk a Miskolci Nemzeti Színházban kiváló és méltó otthonra lelt, 
ahol minden nap telt ház várta a világnagyságokat és a mérkőzésről a külföldi sajtó 
helyszíni tudósítása mellett a nagyobb kereskedelmi csatornák és állami televíziók, 
rádiók és napilapok is részletesen beszámoltak. Az előző éveket is túlszárnyalva ez 
év áprilisára a sakkozók legjobbját, a sakkozás egyesített világbajnokát, Vladimir 
Kramnyikot láthattuk vendégül Lékó Péter ellenfeléül.

IV. Várható szakmai hatás

A Lékó Péter Sakkiskolában tanuló gyerekek lelkesedését és a tanulás iránti vágyát 
mi sem fokozhatná jobban, minthogy a példaképük saját városukban küzd meg a 
többi világnagyság ellen, s ezt ők élőben követhetik nyomon. Így biztosan 
prognosztizálható, hogy a jelenleg korosztályukban már komoly eredményeket elért 
gyerekek a legjobb lehetőségekkel rendelkeznek egy későbbi kiugró eredmény 
eléréséhez. Ehhez kapcsolódik továbbá az is, hogy városunk a rendezvények 
megszervezésével segíti Lékó Péter szakmai előre menetelét ahhoz, hogy a 
sakkozásnak magyar világbajnoka lehessen. 

V. Várható gazdasági hatások

A legfontosabb gazdasági hatás a Lékó & …  rendezvények kapcsán a hazai és 
külföldi televíziós, nyomtatott, valamint elektronikus sajtóban megjelent, a várost 
pozitív értékek mentén feltüntető színes képekkel illusztrált cikkekben, interjúkban és 
beszámolókban mérhető, amelyek reklámértéke több millió forintra tehető. Az ilyen 
sikeres világhírű rendezvények hozzásegítik városunkat ahhoz, hogy több befektető 
figyelmét is felkeltse maga iránt. Ezen kívül elmondható, hogy mind a főeseményre, 
mind pedig a kísérőrendezvényekre több ezren érkeztek városunkba az ország 
minden részéről, és a külföldi vendégek száma is nagymértékben növekedett.

VI. Kapcsolódások

A város marketingprogramjába a Lékó & …  rendezvények tökéletesen beleillenek, 
további folytatásra várnak, valamint az ez évben megnyitott Lékó Péter Sakkiskola 
rövid idő alatt is eredményesen működik, hiszen már most országos rapid bajnokkal 
rendelkezik.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Nem maradt fent vitás kérdés.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására:

Az együttműködési megállapodás és annak az üzleti titok körébe nem eső részletei 
külön sajtótájékoztató keretében kerülnek bejelentésre.
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Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, és határozati javaslatomat elfogadni 
szíveskedjen.

Határozati     javaslat  

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Lékó Sportegyesület közötti 3 éves együttműködési 
megállapodás megkötésére” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Lékó Sportegyesülettel kötendő 3 éves 
együttműködési megállapodás részleteire kiterjedő tárgyalások lefolytatására, 
továbbá a megállapodásnak a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Gazdasági 
Bizottság zárt ülés keretében történő előzetes jóváhagyását követő aláírására.

Felelős  :                Polgármester
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet
Határidő:           2007. október 31. 

Miskolc, 2007. szeptember 20.

   
                                                                                                         
                                                                                         Káli Sándor
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