
MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2021. szeptember 10. 16:41.

Helyszín: Budapest 1055 Falk Miksa utca 10.

Jelen vannak:

Szabó László – SZL; Nádasi Tamás – NT; Kapás Róbert – KAR; Ács Péter – ÁP; Döry Jenő – DJ;
Gyimesi Zoltán – GYZ; Korpics Zsolt – KZS; Lakos Nikoletta – LN; dr Farkas Attila Erik – FAE

Az elnökség 6 fővel van jelen, így határozatképes az elnökségi ülés.
Szabó László  elnök köszönti  a  résztvevőket.  A kiküldött  napirendről  az  elnökség leveszi  az  5.
napirendipontot „Edzőbizottság megválasztása és az edzői licencek bevezetésének kérdése”.

Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:

1. A 2021. évi közgyűlés időpontjának és helyszínének meghatározása
2. Könyvvizsgáló megválasztása a 2021-es évtől
3. A 2021-22-es NB díjazása, a Szuperliga indulása
4. Versenybírói licenc bevezetése és ifjúsági versenybírók képzésének kérdése
5. Az ifjúsági szövetségi kapitány beszámolója
6. A férfi szövetségi kapitány beszámolója
7. A női szövetségi kapitány beszámolója
8. Tájékoztatás a 2024-es Sakkolimpia pályázatának helyzetéről
9. MSSZ 100 tájékoztató
10. Egyebek

Szavazás: az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja.

Szavazás: 

1. Napirendi pont
A 2021. évi közgyűlés időpontjának és helyszínének meghatározása

Az  elnökség  a  hivatalos  közgyűlés  időpontját  2021.  december  4.  10órára  a  Sportokházába  teszi.  SZL
előterjeszti,  hogy  a  hivatalos  közgyűlés  után  lesz  egy  ünnepi  közgyűlés  az  MSSZ  100.  évfordulója
alkalmából.

Szavazás: 

Elnökség a közgyűlés időpontját és helyszínét egyhangúlag elfogadja.

2. Napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása a 2021-es évtől



KR előterjeszti,  hogy 2 könyvvizsgálótól kaptunk árajánlatot. A két árajánlatból Szilágyi Dezsőt
kérjük fel, hogy 2021-től 2023-ig legyen a könyvvizsgálonk.

Szavazás: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Szilágyi Dezső legyen a Magyar Sakkszövetség könyvvizsgálója
2021-től 2023-ig.

3. Napirendi pont
A 2021-22-es NB díjazása, a Szuperliga indulása

ÁP  az  előre  kiküldött  előterjesztést  röviden  prezentálja,  kitérve  a  lényegi  változtatásokra  az
előzőévihez képest.

Szavazás: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadj az előterjesztést.

4. Napirendi pont
Versenybírói licenc bevezetése és ifjúsági versenybírók képzésének kérdése

KR röviden ismerteti az előterjesztés lényegét, hogy a 16-18 év közötti fiatalok is elvégezhessék a
bírói tanfolyamot és, ha sikeresen levizsgáznak, akkor segédbírók lehessenek. FAE hozzáteszi, hogy
nincs jogi probléma az előterjesztésben.

Szavazás: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

5. Napirendi pont

Az ifjúsági szövetségi kapitány beszámolója

GL röviden beszámol az ifjúsági sakk jelenéről, jövőjéről és múltjáról.

Szavazás: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

SZL 17:36-kor elmegy az elnökségi ülésről. NT átveszi az elnökségi ülés levezetését tőle. 

6. Napirendi pont
A férfi szövetségi kapitány beszámolója

ÁP röviden beszámol a férfi válogatott sakkozás helyzetéről.



Szavazás: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

7. Napirendi pont

A női szövetségi kapitány beszámolója

Papp Gábor betegségre hivatkozva nem tud részt venni az elnökségi ülésen.

8. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2024-es Sakkolimpia pályázatának helyzetéről

KR röviden tájékoztatja az elnökséget, hogy jelenleg hol tartanak, és milyen lépések jönnek a 2024-
es Sakkolimpia kapcsán. 

9. Napirendi pont
MSSZ 100 tájékoztató

NT  röviden  tájékoztatja  az  elnökséget,  hogy  2021  december  4.-én  14  órától  lesz  az  ünnepi
közgyűlés gálával, előadásokkal, versenyekkel, szimultánokkal, előreláthatólag 20 óráig fog tartani.

11. Napirendi pont
Egyebek:

Nincs javaslat az „Egyebek” napirendi pontban.

Nádasi Tamás alelnök lezárta az elnökségi ülést 18:20-kor.


