MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2020. november. 27. 14:00.
Helyszín: Online – Zoom platform
Jelen vannak:
Szabó László – SZL; Nádas Tamás – NT; Kapás Róbert – KAR; Ács Péter – ÁP; Döry Jenő – DJ;
Fogarasi Norbert – FN; dr. Font Gusztáv – FG; Gyimesi Zoltán – GYZ; Kirják Róbert – KIR;
Korpics Zsolt – KZS; Lakos Nikoletta – LN; dr. Sterbenz Tamás – ST; Gyömbér Tamás – GYT;
Papp Gábor – PG; dr Farkas Attila Erik – FAE
Az elnökség 12 fővel van jelen, így határozatképes az elnökségi ülés.
Szabó László elnök köszönti a résztvevőket. A kiküldött napirendhez képest nincs változás.
Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:
1. 2021-es NB-s versenykiírás és versenynaptár
2. Nevelési költségtérítés szabályzata
3. Tájékoztatás a 2024-es Sakkolimpia pályázatának helyzetéről
4. Egyebek
Szavazás: az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja. Az elnökség egyhantú szavazással
Kapás Róbertet kéri fel jegyzőkönyvvezetésre.
1. Napirendi pont
2021-es NB-s versenykiírás és versenynaptár
SZL röviden összefoglalja a 2020-as évet különösen kiemelve a vírus miatt kialakult helyzetet, és
ennek hatásait az idei sakkversenynaptárra. Felkéri GYT-t, hogy ismertesse az előre kiküldött 2021es NB-s versenykiírás és versenynaptár tervezetet röviden. GYT ismerteti a versenykiírást és a
versenynaptárt.
SZL megkéri GYT-t, hogy ha az elnökség elfogadja az előterjesztett versenynaptárat és a
versenykiírásban szereplő időpontokat, akkor küldje ki az egyesületeknek és megyei vezetőknek,
illetve mindenkinek, aki érintett lehet, ne csak a honlapja tegyék fel.
Szavazás: az elnökség egyhangúlag elfogadja GYT által előterjesztett versenynaptárt és
versenykiírást.

2. Napirendi pont
Nevelési költségtérítés szabályzata
A Nevelési költségtérítés szabályzat módosítása az Ifjúsági Bizottság javaslata alapján készült
Molnár Béla, Kapás Róbert és Gyömbér Tamás segítségével, a jogi ellenőrzést dr. Farkas Attila Erik
végezte. KR ismertette röviden a szabályzat módosítását.
LN kérdezi, hogy abban az esetben, ha az elnökség megszavazza az előterjesztés, mikor lép
hatályba a szabályzat.
Az elnökség megállapodik, hogy ha megszavazzák, akkor mai nappal lép hatályba.
Szavazás: az elnökség egyhangúlag elfogadja az előterjesztett nevelési költségtérítési szabályzatot.
3. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2024-es Sakkolimpia pályázatának helyzetéről
SZL tájékoztatást ad az aktuális helyzetről a Sakkolimpiával kapcsolatban. December 6-án lesz a
FIDE online közgyűlés, előre láthatóan 6 óra körül kerül sorra a mi pályázatunk bemutatása. A
prezentáció nagyjából 8-10 perc lesz, utána a FIDE delegátusok tehetnek fel kérdéseket a
pályázattal kapcsolatban. A pályázatot a komoly technikai stáb segítségével az MSH egyik
irodájában fogják ismertetni. A prezentáció 3 fő részből tevődik össze. Első részben a magyar
sakkhagyományokat elevenítik fel, a második részre felkértünk néhány köztiszteletben álló
személyiséget, hogy fotójával, szavaival támogassa a pályázatot, a harmadik részben pedig a 2024es terveket mutatják be. A prezentációt közvetítve lesz a Facebookon és a HelloSakk oldalon.
4. Napirendi pont
Egyebek:
1. Felmerült, hogy a Fegyelmi Bizottság és a Versenybíróság határozataiban ütközés alakult
ki, melyet elnökségi szavazás tud feloldani.
FAE röviden ismerteti az Energia SC Gyöngyös és Kisújszállás Fegyelmi Bizottság döntését, mely
az ügyben végül Kecze Istvánt 8, Blaskó Istvánt 6 hónapi eltiltással büntette, Rauch Ferenc pedig
írásbeli megrovásban részesült. Az MSSZ versenybírósága a Fegyelmi Bizottság döntését alapul
véve úgy határozott, hogy a két érintett csapatot egy bajnoki szezonra egy osztállyal (NBII-be)
visszaminősíti, amit azt jelenti, hogy a következő szezont NBII-ben kell játszaniuk, de a két csapat
visszajutása bajnoki cím szerzése esetén azonnal lehetségessé válik. A vétkes versenybírót a
versenybíróság 2022. június 30-ig az MSSZ által szervezett versenyeken és bajnokságban való
bíráskodástól eltiltja. A FB és az elnökség több tagja nehezményezte, hogy egy ügyben két
párhuzamos döntés születik, még ha csak részben van is átfedés.
SZL javasolta, hogy a versenybíróság döntésének Rauch Ferencre vonatkozó részét az elnökség
semmisítse meg.
Szavazás: az elnökség egyhangúlag elfogadja SZL javaslatát.
2. A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének „Év Sportolója” díjra való jelölések
KR Papp Petrát és Bánusz Tamás javasolja, mert a Magyar Rapid Egyéni Országos Bajnokságot,
ami idén az egyetlen országos bajnokság volt ők nyerték meg, emellett sokat tesznek a magyar
sakkozásért is.
GYZ javaslata, a férfiaknál az egyetlen olyan férfi, aki top 20ban van és megnyerte a németek
legerősebb bajnokságát, Rapport Richárd. A nőknél pedig Gara Tícia.

PG javaslata a nőknél Gara Tícia a tavaly év végi és az idei eredmények alapján. A férfiaknál ő is
Rapport Richárdot jelölné.
NT is Rapport Richárdot és Gara Tíciát jelölné.
Szavazás:
Nőknél:
Gara Tícia (7 szavazat)
Papp Petra (1 szavazat)

Férfiak:
Rapport Richárd (7 szavazat)
Bánusz Tamás (1 szavazat)

Szabó László lezárta az elnökségi ülést 4 óra 9 perckor.

