MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2021. február 26. 15:20.
Helyszín: Online – Zoom platform
Jelen vannak:
Szabó László – SZL; Nádasi Tamás – NT; Kapás Róbert – KAR; Ács Péter – ÁP; Döry Jenő – DJ;
Fogarasi Norbert – FN; dr. Font Gusztáv – FG; Kirják Róbert – KIR; Korpics Zsolt – KZS; Lakos
Nikoletta – LN; dr. Sterbenz Tamás – ST; Gyömbér Tamás – GYT; Papp Gábor – PG; dr Farkas
Attila Erik – FAE; Molnár Béla – MB; valamint vendégek.
Az elnökség 9 fővel van jelen, így határozatképes az elnökségi ülés.
Szabó László elnök köszönti a résztvevőket. A kiküldött napirendhez képest az elnök javaslatára az
elnökségmegszavazza, hogy a 3. „Az Ifjúsági Bizottság javaslata az ifjúsági válogatottak támogatási
rendszeréről” napirendi pontot az elnökségi ülés végére helyezik át és zárt ülésen, az elnökségi
tagok és az MSSZ munkatársak jelenlétében vitatják meg, valamint egészítsék ki az ifjúsági
szövetségi kapitányi pozíció kérdésével.
Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:
1.
2.
3.
4.

Az MSSZ pénzügyi helyzete
Helyzetjelentés a 2024-es Sakkolimpiáról
MSSZ Versenybíró Bizottság felállítása
2021-es NB CSB a pandémia tükrében: rendezés lehetőségei, az integrált
pontrendszer és díjalap tapasztalatai és jövője
5. 2021-es hazai és nemzetközi versenyek (egyéni EB-k, Mitropa, Grand Swiss, Egyéni
Magyar Bajnokság stb.)
6. Csapat EB (2021. november 11-22.) előkészületek – szövetségi kapitányok kérdése
7. Idén 100 éves az MSSZ – ünnepi kiadvány(ok), rendezvény(ek), „tudástár” honlap
terve
8. Az Ifjúsági Bizottság javaslata az ifjúsági válogatottak támogatási rendszeréről és az
ifjúsági szövetségi kapitányi pozícióról
9. Egyebek
Szavazás: az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja.
1. Napirendi pont
Az MSSZ pénzügyi helyzete
KR átfogó rövid tájékoztatást ad az MSSZ pénzügyi helyzetéről. Beszámolójában részletesen kifejti
az aktuális támogatások összegét és a pályázatok aktuális státuszát.
Hetényi Márk, az ellenőrző bizottság tagja kéri az MSSZ főtitkárát, hogy amennyiben az éves
rendes közgyűlést 2021. májusában meg lehet tartani, akkor a következő elnökségi ülésre legyen
előkészítve a 2020-as évi pénzügyi beszámoló.

2. Napirendi pont
Helyzetjelentés a 2024-es Sakkolimpiáról
SZL rövid tájékoztatást ad a Sakkolimpia szervezésének aktuális helyzetéről, jelenleg a gazdasági
kabinet döntésére várunk. SZL kiemeli, hogy jelenleg a tervezés szakaszában tartunk, készül a
FIDÉ-vel aláírandó szerződés, és utána megállapodunk a Nemzeti Sportügynökséggel, akivel
partnerségre készülünk a Sakkolimpia kapcsán.
3. Napirendi pont
MSSZ Versenybíró Bizottság felállítása
KR: a Gyöngyös-Kisújszállás NB1/B-s mérkőzés kapcsán folyt fegyelmi tárgyalás is igazolja, hogy
szükség van a Versenybírói Bizottság felállítására.
GYT röviden ismertette az általa előterjesztett dokumentumot a versenybírói bizottságról.
Szavazás: Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy az idei évben létrehozza a Versenybíró
Bizottságot, a következő elnökségi ülésre ki kell dolgozni az SZMSZ erre vonatkozó módosítását és
ki kell jelölni, hogy kik legyenek a bizottság tagjai.
4. Napirendi pont
2021-es NB CSB a pandémia tükrében: rendezés lehetőségei, az integrált pontrendszer és
díjalap tapasztalatai és jövője
GYT: jelen vírus helyzetben az NB-és CSB-t nem lehet majd elkezdeni a legutóbb meghatározott
időpontban, jobb lenne, ha visszaállna a bajnokság az őszi-tavaszi lebonyolításra.
KR: május előtt biztosan nem fog tudni elindulni a bajnokság, és utána az őszi szezonban nem fér
be a versenynaptárba.
SZL: foglalkozzunk azzal, hogy a kieső versenyeket hogyan tudjuk pótolni más lebonyolításban.
Online versenyek ötleteinek kidolgozására kéri az MSSZ munkatársait.
Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy szeptember előtt nem indítja el a CSB-t, a
bajnokság lebonyolításáról a következő elnökségi ülésen tárgyalnak.
5. Napirendi pont
2021-es hazai és nemzetközi versenyek (egyéni EB-k, Mitropa, Grand Swiss, Egyéni Magyar
Bajnokság stb.)
ÁP ismerteti az idei évre tervezett hazai és nemzetközi versenyeket.
KR: az egyéni EB-kre a csapat EB felkészülés keretében van céltámogatás.
PG: a FIDE is eltolja a rendezvényeket a vírushelyzet miatt.
SZL: GYT és KR vizsgálja meg az egyéni bajnokságok rendezésének lehetőségeit.

6. Napirendi pont
Csapat EB (2021. november 11-22.) előkészületek – szövetségi kapitányok kérdése
KR: a férfi szövetségi kapitány kérdéséről jelenlegi helyzetben nem tudunk érdemben tárgyalni
SZL: míg nincsenek konkrétumok kár erről beszélni. Vissza kell térni rá a Gazdasági Kabinet
döntése után.
7. Napirendi pont
Idén 100 éves az MSSZ – ünnepi kiadvány(ok), rendezvény(ek), „tudástár” honlap terve
SZL felkéri NT-t, hogy fogja össze ezt a témát, NT ezt szívesen vállalja, NT felmérése alapján a
következő elnökségi ülésen tárgyaljuk, mely kiadványokat tervezzük be a 100 éves évforduló
ünnepi kiadványai közé, melyeket támogat az MSSZ, illetve melyeket javasol pályázatra a Nagy
Béla Programba.
KR előterjeszti az Magyar Online Sakk Enciklopédia tervét. 3,5 MFt költségvetéssel el lehet
indulni.
Szavazás: Az elnökség egyhangúlag megszavazta az online enciklopédia megvalósítását
8. Napirendi pont
Az Ifjúsági Bizottság javaslata az ifjúsági válogatottak támogatási rendszeréről és az ifjúsági
szövetségi kapitányi pozíció megpályáztatásáról
Az elnökség ezt a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja, csak az elnökségi tagok és az MSSZ
munkatársai vannak jelen.
Szavazás: Az elnökség az IB előterjesztése alapján egyhangúlag elfogadja, hogy az ifjúsági
szövetségi pozícióra 2021. március 1-el zárt pályázatot ír ki. A pályázat elbírálására az elnökség
eseti bizottságot állít fel (tagok: LN, ÁP, KR, MB, valamint Gyimesi Zoltán elnökségi tag), melynek
javaslata alapján az új ifjúsági szövetségi kapitány kinevezéséről még március folyamán az
elnökség e-mailes szavazással dönt. Ribli Zoltán ifjúsági szövetségi kapitányi megbízatása március
1-el megszűnik. Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Ribli Zoltán legyen a 2024-es
Sakkolimpiára való felkészülés ifjúsági szakmai tanácsadója, amennyiben az MSSZ vezetői erről
meg tudnak vele állapodni.
9. Napirendi pont
Egyebek:
Nincs javaslat az „Egyebek” napirendi pontban.
Szabó László lezárta az elnökségi ülést 17:48-kor.

