
A Magyarországi Sakkszerzők Minősítési Szabályzata

(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

1.1. Sakkszerzői minősítések:

a) sakkszerző nagymester;
b) sakkszerző mester;
c) sakkszerző mesterjelölt;
d) I. osztályú sakkszerző;
e) II. osztályú sakkszerző.

1. 2 Minősítési feltételek:

1.  Sakkszerző  nagymester  lehet  az  a  sakkszerző  mester,  aki  megfelel  az  alábbi  követelmények 
valamelyikének:

a) nemzetközi sakkszerző nagymesteri minősítést szerzett;
b) a Magyar Köztársaság sakkszerző bajnokságain legalább 70%-os teljesítménnyel három első 

helyezést ért el. Két – legalább 65%-os – első vagy második helyezéssel helyettesíteni lehet 
egy 70%-os első helyezést. Ez a szabály mind a három első helyezés kiváltására alkalmazható.

c) nemzetközi  versenyeken  díjas  műveivel  75  pontot  szerzett.  Nemzetközi  versenyeknek  a 
szabályzat részletes rendelkezéseinek 1. pontjában felsorolt versenyek tekintendők, azzal az 
értelemszerű  eltéréssel,  hogy  abba  a  Magyarországon  rendezett  országos  versenyek  nem 
tartoznak bele.

2. Sakkszerző mester lehet

A) az a minősített sakkszerző, aki FIDE-mesteri minősítést szerzett.

B) az a sakkszerző mesterjelölt, aki megfelel az alábbi követelmények valamelyikének:

a) a Magyar Köztársaság sakkszerző bajnokságán legalább 60%-os teljesítménnyel első helyezést 
ért el;

b) minőségi  szerzőversenyeken  helyezést  kapott  és  közzétett  műveivel  50  minősítési  pontot 
szerzett, s ennek keretében legalább 3 osztatlan első díjas vagy 6 bármilyen díjas helyezést 
kapott,  továbbá  a  Magyar  Köztársaság  sakkszerző  bajnokságán  legalább  50%-os 
teljesítménnyel helyezést ért el.

3. Sakkszerző mesterjelölt lehet az a sakkszerző, aki megfelel az alábbi követelmények valamelyikének:

a) a  Magyar  Köztársaság  sakkszerző  bajnokságán  legalább  50%.-os  teljesítménnyel  második 
helyezést ért el;

b) minőségi  szerzőversenyeken  helyezést  kapott  és  közzétett  műveivel  30  minősítési  pontot 
szerzett, s ennek keretében legalább 2 osztatlan első díjas vagy 4 bármilyen díjas helyezést ért 
el, továbbá a Magyar Köztársaság sakkszerző bajnokságán legalább egy helyezést szerzett.

4. I. osztályú sakkszerző lehet, aki minőségi szerzőversenyeken helyezést kapott és közzétett műveivel 20 
minősítési pontot szerzett, s ennek keretében 1 osztatlan első díjas vagy 2 bármilyen díjas helyezést ért el.



5. II. osztályú sakkszerző lehet, aki minőségi szerzőversenyeken helyezést kapott és közzétett műveivel 
10 minősítési pontot szerzett.

6. A mesteri és a mesterjelölti minősítések bajnoksági követelményeit automatikusan teljesítettnek kell 
tekinteni  akkor,  ha  abban  a  műfajban,  amelyben  a  szerző  a  legtöbb  pontot  szerezte,  a  pontszámok 
megszerzésének időszakában országos sakkszerző bajnokságot nem rendeztek.

7.  A  minősítési  feltételek  között  szereplő  százalékos  teljesítménykövetelmények  az  1975-1977  előtt 
rendezett  bajnokságok esetén  az  adott  osztály  bajnokának  pontszámához,  az  1975-1977-től  rendezett 
bajnokságoknál pedig az elérhető legmagasabb pontszámhoz viszonyítva értendők.
 

Részletes rendelkezések:

1. Minősítés szempontjából a következő versenyek számítanak minőségi szerzőversenyeknek:
a) Magyarországon  rendezett  országos  vagy  nemzetközi  sakkszerző  versenyek,  a  gyakorló 

(gyors- és félgyors), valamint a tehetségkutató versenyek kivételével;
b) nemzetközi csapatversenyek;
c) külföldi elő- és utóközléses versenyek;
d) FIDE-albumversenyek.

2. A minőségi versenyeken helyezett sakkszerzemények minősítési pontértékei:

Helyezés Feladványok pontértéke Tanulmányok pontértéke
I. díj 5 8 1/3
Egyéb díj (különdíj is) 3 5
Dicséret 2 3 1/3
Elismerés 1 1 2/3

A  minősítési  pontérték  szempontjából  a  holtversenyes  (osztott)  1.  díjas  és  az  egyedüli  díjas 
sakkszerzemények I. díjasnak számítanak. Társszerzemények esetén a pontokat és a díjak számát a 
szerzők között egyenlő arányban kell figyelembe venni.

3. A FIDE sakkszerző-csapatvilágbajnokságain (WCCT) 
- 1-8.  helyezést  elért  művek  I.  díjasnak,  a  9-16.  helyezettek  egyéb  díjasnak,  a  további 

helyezettek dicséretesnek számítanak;
- az  1-8.  helyezést  elért  művek  öt,  a  9-16.  helyezettek  három,  a  további  helyezettek  két 

pluszpontot kapnak.
Az egyéb nemzetközi csapatversenyeken az 1. helyezést elért művek I. díjasnak, az első harmadban 
végzett  további  művek  különdíjasnak,  a  második  harmadban  végzettek  dicséretesnek,  az  utolsó 
harmadban végzettek elismerésesnek számítanak.

Minden  FIDE-albumban  megjelent  nem  I.  díjas  sakkszerzemény  pontérték  szempontjából 
különdíjasnak számít.

4. A  sakkszerzői  minősítő  eljárás  az  érdekelt  szerző  kérelmére  vagy  a  Sakkszerzemény  Bizottság 
kezdeményezésére indítható meg.  Az előírt feltételek teljesítését az érdekelt szerző írásbeli közlése 
alapján vagy egyéb rendelkezésre álló adatokból a Sakkszerzemény Bizottság állapítja meg.

5. A  nagymesteri,  illetve  mesteri  címet  a  Sakkszerzemény  Bizottság  javaslatára  a  Magyar 
Sakkszövetség Elnöksége  hagyja jóvá; a mesterjelölti és az ennél alacsonyabb minősítések ügyében 
a  Sakkszerzemény Bizottság  határoz.  Különösen indokolt  esetben  a  Sakkszerzemény Bizottság a 
Sakkszövetség Elnökségének tiszteletbeli nagymesteri és mesteri cím adományozását is javasolhatja.



6. A jóváhagyott  sakkszerzői minősítést a Sakkszerzemény Bizottság írásban közli az érdekelttel,  és 
egyúttal intézkedik a megfelelő magyar szakfolyóiratban való közzétételéről is.

7. A sakkszerzői  minősítések  nem évülnek  el; a  sakkszerzők  megszerzett  minősítésüket  mindaddig 
megtartják, amíg magasabb minősítési osztályba nem kerülnek. 

8. Az érvényes sakkszerzői minősítések nyilvántartásáról a Sakkszerzemény Bizottság gondoskodik.
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