
MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2021. április 20. 16:00.

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; Gyimesi Zoltán – GYZ; Kirják Róbert  – KIR;
Korpics Zsolt – KZS; Lakos Nikoletta – LN; 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. A kiküldött napirendhez képest nincs változás.

Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:

0. A 2021. február 26-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1. A 2021. évi rendes közgyűlés időpontjának és lebonyolítási formájának meghatározása
2. Gonda László ifjúsági szövetségi kapitány prezentációja az ifjúsági tervekről
3. Az Ifjúsági Bizottság javaslata az ifjúsági válogatottak támogatási rendszeréről
4. A többszintű edzőképzés tervezete
5. Tájékoztatás az MSSZ 2021. évre tervezett versenyeiről: KO és Nyílt magyar bajnokság, 
Online Ifjúsági Csapatbajnokság, Ifjúsági és felnőtt Rapid OB stb.
6. MSSZ Versenybíró Bizottság felállítása, SZMSZ módosítás
7. A Senior Bizottság elnökének, valamint esetleges új tagjának megválasztása
8. Tájékoztatás az MSSZ megalakulásának 100. évfordulója kapcsán tervezett programokról,
kiadványokról
9. Helyzetjelentés a 2024-es Sakkolimpiáról
10. Egyebek

Szavazás: az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja.

0. Napirendi pont
A 2021. február 26-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja a 2021. február 26-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét

1. Napirendi pont

A 2021. évi rendes közgyűlés időpontjának és lebonyolítási formájának meghatározása

KR rövid tájékoztatást add arról, hogy jelen helyzetben három lehetséges formában tarthatja meg az MSSZ a
közgyűlését.  1.  Ha a kormányzati  rendelkezések addigra megengedik,  személyes közgyűlést  lehet tartani
májusban.  2.  A  vészhelyzeti  előírások  a  rendkívüli  helyzet  miatt  lehetővé  teszik  online  közgyűlés



megtartását. 3. Az elnökség elnökségi ülésen elfogadja a pénzügyi beszámolót, és a vészhelyzet megszűnte
után 90 napon belül egy személyes közgyűlést tartunk. SZL javaslata az, hogy az elnökségi ülés időpontja
legyen május 29., annak formájáról május 1-jén döntsön az elnökség.

Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja SZL javaslatát, hogy a közgyűlés időpontja május 29. legyen,
és megtartásának formájáról legkésőbb május 1-ig dönt az elnökség.

2. Napirendi pont
Gonda László ifjúsági szövetségi kapitány prezentációj a az ifjúsági tervekről

Gonda  László  ifjúsági  szövetségi  kapitány  prezentációt  tart  az  elnökségnek  arról,  hogy  mik  a
jövőbeli tervei. Hogyan és mi alapján szeretne az ifjúsági sakkozókkal foglalkozni.

Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja Gonda László prezentációját. 

3. Napirendi pont
 Az Ifjúsági Bizottság javaslata az ifjúsági válogatottak támogatási rendszeréről

MB  prezentációjában  a  kiküldött  IB  határozat  alapján  tájékoztatja  az  elnökséget  az  Ifjúsági
Bizottság javaslatáról az ifjúsági válogatottak támogatási rendszerével kapcsolatban.

Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja az Ifjúsági Bizottság javaslatát.

4. Napirendi pont
A többszintű edzőképzés tervezete

Az  Oktatási-Kutatási  Bizottság  levelet  küldött  az  elnökségnek,  melyben  elméletben  nagy
szimpátiával támogatja a többszintű edzőképzést, de annak kialakítására a jogi körülmények miatt
további egyeztetések szükségesek.
FG: a képzés a rendszerbe (felsőoktatás, iskolai képzés, MSSZ) való integrálásán kell dolgozni. A
tervezetet finomítani kell.

5. Napirendi pont
Tájékoztatás  az  MSSZ 2021.  évre  tervezett  versenyeiről:  KO és  Nyílt  magyar bajnokság,
Online Ifjúsági Csapatbajnokság, Ifjúsági és felnőtt Rapid OB stb.

KR röviden tájékoztatja az elnökséget az MSSZ 2021. évre tervezet versenyeiről és a jelenlegi
versenynaptár tervezetről. Zalakaros jelentkezett a Nyílt magyar bajnokság rendezési szándékával,
az elképzelést egyeztetni kell a KO magyar bajnokság tervével. SZL vállalja, hogy a KO magyar
bajnoksággal kapcsolatban felveszi a kapcsolatot a dr. Hetényi Géza emlékverseny szervezőivel.

6. Napirendi pont

MSSZ Versenybíró Bizottság felállítása, SZMSZ módosítás



Az  előző  elnökségi  ülésen  megszületett  a  döntés,  hogy  az  MSSZ  létrehoz  egy  állandó  Versenybíró
Bizottságot. KR röviden összefoglalja az előre kiküldött SZMSZ módosítási javaslatot, melyben a Senior
Bizottság  létszáma  5-ről  7-re  nő,  és  a  Versenybíró  Bizottság  megalakul.  Elmagyarázza,  hogy  melyik
módosításra miért van szükség.
FA: A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottságot illetően kisebb változást szóban javasol az SZMSZ-ben.
KR: Szóban javasolja a később bevezetendő versenybírói licenc előkészítéséhez szükséges szövegezést az
SZMSZ-ben.

Szavazás: Az elnökség az ülésen elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadja az SZMSZ módosítását. 

KR felsorolja a Versenybíró Bizottság javasolt tagjait. Gyömbér Tamás (elnök, automatikusan az országos
versenyigazgatói pozíciónál fogva), a többieket pedig szavazásra terjeszti elő: Deli Kristóf, Kapás Róbert,
Kristóf Péter, Máthé Antal.

Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Versenybíró Bizottság tagjait. 

7. Napirendi pont

A Senior Bizottság elnökének, valamint esetleges új tagjának megválasztása

Káposztás Miklós halálával a Senior Biziottság elnök nélkül maradt.  Az elnökség felé a Senior
Bizottságtól az a javaslat érkezett, hogy Döry Jenőt nevezzék ki a Senior Bizottság elnökének, és
Vrona Mihailt vegyék fel a tagok közé.

Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Döry Jenő legyen a Senior Bizottság elnöke és Vrona
Mihail legyen az új tag.

8. Napirendi pont
Tájékoztatás az MSSZ megalakulásának 100. évfordulója kapcsán tervezett programokról,
kiadványokról

NT  és  DJ  tájékoztatást  ad  az  MSSZ  megalakulásának  100.  évfordulója  kapcsán  tervezett
programokról,  kiadványokról,  valamint  az  MSSZ  100.  évfordulójára  készülő  könyv  alapjainak
lefektetéséről.

9. Napirendi pont
Helyzetjelentés a 2024-es Sakkolimpiáról

SZL tájékoztatást ad a 2024-es sakkolimpia jelenlegi helyzetéről, külön kitérve a FIDÉ-vel és az
NSÜ-vel kötendő szerződések megkötésre.

10. Napirendi pont

Egyebek:

KR tájékoztatást ad a Sport XXI. támogatások helyzetéről.
Szabó László lezárja az elnökségi ülést 18:40-kor.


