MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2021. június 24. 16:00.
Helyszín: Online – Zoom platform
Jelen vannak:
Szabó László – SZL; Nádas Tamás – NT; Kapás Róbert – KAR; Ács Péter – ÁP; Döry Jenő – DJ;
Fogarasi Norbert – FN; 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 10 fővel van jelen, így határozatképes az elnökségi ülés.
Szabó László elnök köszönti a résztvevőket.
SZL előterjeszti, hogy a 9. napirendi pontot „Tájékoztatás a 2024-es Sakkolimpia pályázatának
helyzetéről”, az elnökség vegye előre 1. napirendi pontba.
ST előterjeszti, hogy a 8. napirendi pontot módosítsák „Az Oktatási-kutatási bizottság munkájáról
való tájékoztatás”.
Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:
1. Tájékoztatás a 2024-es Sakkolimpia pályázatának helyzetéről
2. Könyvvizsgálói jelentés 2020
3. Pénzügyi beszámoló és Ellenőrző Bizottsági jelentés 2020
4. Pénzügyi terv 2021
5. Szakmai beszámoló 2020
6. 2021/22-es NB-s versenykiírás
7. Könyvvizsgáló megválasztása a 2021-es évtől
8. Ideiglenes férfi szövetségi kapitány kinevezése
9. Az Oktatási-kutatási bizottság munkájáról való tájékoztatás
10. MSSZ 100 tájékoztató
11. Egyebek
Szavazás: az elnökség a napirendet a változtatásokkal egyhangúlag elfogadja.
1. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2024-es Sakkolimpia pályázatának helyzetéről
SZL tájékoztatja az elnökséget, hogy 2021. 06. 23.-án aláírták a három oldalú szerződést a 2024-es
Sakkolimpiáról, a három aláíró fél a FIDE, a Magyar Sakkszövetség és a Nemzeti Sportügynökség.

2. Napirendi pont
Könyvvizsgálói jelentés 2020
KR röviden ismerteti a könyvvizsgálói jelentést. A könyvvizsgáló elfogadja a 2020-as pénzügyi
beszámolót, valósnak és elfogadhatónak tartja.
Szavazás: az elnökség a könyvvizsgálói jelentést egyhangúlag elfogadja.

3. Napirendi pont
Pénzügyi beszámoló és Ellenőrző Bizottsági jelentés 2020
KR lényegre törően ismerteti a pénzügyi beszámolót. Az Ellenőrző Bizottság 2021. 06. 30-ig
elkészíti a 2020-as jelentést.
Szavazás: az elnökség a pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadja.

4. Napirendi pont
Pénzügyi terv 2021
KR röviden ismerteti a 2021-es pénzügyi tervet, mely szerint az MSSZ az évet nullszaldó körül
zárja, de a Maróczy terv elindulása esetén lehet nyereséges évünk is.
Szavazás: az elnökség a 2021-es pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja.

5. Napirendi pont
Szakmai beszámoló 2020
KR: az előre kiküldött 2020-as szakmai beszámolóban nincs változás. A szakmai tervről nem
szükséges külön szavazni, mivel a jelenlegi tervet 2021-24-re vonatkozóan tavaly a közgyűlés
elfogadta, és abban változás nem állt be.
Szavazás: az elnökség a 2020-as szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadja.

6. Napirendi pont
2021/22-es NB-s versenykiírás
GYT ismerteti az előre kiküldött versenykiírás lényegét és az NB-s fordulok időpontjait.
Szavazás: az elnökség egyhangúlag elfogadja a 2021/22-es NB-s versenykiírást azzal, hogy még a pontos
dátumokat AP és PG átnézi.

7. Napirendi pont
Könyvvizsgáló megválasztása a 2021-es évtől
Az elnökség úgy dönt, hogy a jelenlegi könyvvizsgáló 2020 decemberben lejárt szerződését nem a
Magyar Sakkszövetség nem hosszabbítja meg. Két lehetséges új könyvvizsgálótól árajánlatot kér be
KR, és az árajánlatok tudatában később választ új könyvvizsgálót az elnökség.
8. Napirendi pont
Ideiglenes férfi szövetségi kapitány kinevezése
KR Ács Pétert javasolja megbízott férfi szövetségi kapitánynak, megbízatása a csapat Európabajnokságra való felkészülés erejéig szól.
Szavazás: az elnökség a egyhangúlag elfogadja, hogy Ács Péter legyen az ideiglenes szövetségi kapitány.

9. Napirendi pont
Az Oktatási-kutatási bizottság munkájáról való tájékoztatás
ST felhívja a figyelmet, hogy az egységes oktatási struktúra kialakítása és átláthatósága mennyire
fontos. A pedagógiai továbbképzések kialakítása, nem mindegy, hogy kik azok az edzők, akik az
edzőket képzik. ST megkéri a Magyar Sakkszövetséget, hogy a szakmai oktatásban segítsenek.
10. Napirendi pont
MSSZ 100 tájékoztató
NT és DJ tájékoztatja az elnökséget, hogy a Magyar Sakkszövetség 100.évvfordulójának
megünneplésére milyen tervek vannak. Kiadnak egy 1000 példányos könyvet a 100.évvforduló
emlékére, ami 100 híres sakkozó 100 partiról fog szólni. 2021 november 6.-án a 100. évforduló
napján biztosan lesz ünnepélyes közgyűlés.
11. Napirendi pont
Egyebek
GYZ javasolja, hogy a felnőtt válogatott játékosok kapjanak támogatást. SZL: kis mértékű
versenytámogatásra (egyéni EB) már most is van mód azoknak, akik mennek, és amennyiben a
Maróczy terv kap állami támogatást, sokkal erőteljesebben tudjuk támogatni a válogatottak
felkészülését.

Szabó László lezárta az elnökségi ülést 18:26-kor.

