MSSZ Elnökségi ülés

Időpont: 2022. február 18. 15:00.
Helyszín: Online – Zoom platform
Jelen vannak:
Szabó László – SZL; Nádasi Tamás – NT; Kapás Róbert – KR; Ács Péter – ÁP; Döry Jenő – DJ;
Fogarasi Norbert – FN; dr. Font Gusztáv – FG; Gyimesi Zoltán – GYZ; Kirják Róbert – KIR;
Lakos Nikoletta – LN; dr. Sterbenz Tamás – ST; Gyömbér Tamás – GYT; Papp Gábor – PG; dr
Farkas Attila Erik – FAE
Az elnökség 8 fővel van jelen, így határozatképes az elnökségi ülés.
Szabó László elnök köszönti a résztvevőket. A kiküldött napirendhez képest az elnök javaslatára 7.
napi rendipontot (A Nemzeti Sportinformációs Rendszerhez való csatlakozás) elnökségi ülés elejére
veszik.
Ennek tükrében SZL ismerteti a napirendet:
1. A Nemzeti Sportinformációs Rendszerhez való csatlakozás
2. Tájékoztatás a 2022-ben várható támogatásokról (működési, Sport XXI, feltörekvő,
sakkolimpiai, Maróczy stb.)
3. A 2022. évi rendes közgyűlés előkészítése
4. Május 21-i MSSZ 100 ünnepség előkészületei
5. MSSZ 2024-es olimpiával összefüggő idei feladatai
6. Felnőtt válogatott 2022. évi felkészülési terve és az idei válogatott versenyek
7. A férfi szövetségi kapitányi feladatok ellátása
8. Gonda László ifjúsági szövetségi kapitány beszámolója a 2021. évről
9. A sakksportban működő sportszakemberek tevékenységének szabályzata – felülvizsgálat
10. MSSZ továbbképzés edzőknek
11. SZMSZ módosítás - edzőbizottság feladatköre
12. A nyilvántartási, versenyengedélyeztetési és átigazolási szabályzat módosítása (10. § 9.
pont)
13. Egyebek
Szavazás: az elnökség a napirendet egyhangúlag elfogadja.
1. Napirendi pont
A Nemzeti Sportinformációs Rendszerhez való csatlakozás
Kapás Róbert röviden tájékoztatja az elnökséget a rendszerhez való csatlakozás feltételeiről. A csatlakozás
minden sportági szakszövetség számára kötelező, és a kapcsolódó informatikai átalakításokra (kétirányú API

interface) 3,2MFt támogatást biztosít a Digitális Jólét NKFT. SZL felkéri Mátó Pétert, hogy rövid
tájékoztatást adjon a rendszer informatikai hátterének kialakításáról.
Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az MSSZ csatlakozik az NSR rendszeréhez, és a
támogatás keretéig Mátó Pétert és Baksa Klárát bízzák meg az informatikai feladatok elvégzésére.

2. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2022-ben várható támogatásokról (működési, Sport XXI, feltörekvő,
sakkolimpiai, Maróczy stb.)
KR, NT és SZL rövid tájékoztatást ad a várható állami támogatásokról, és az aktuális pénzügyi
helyzetről.
3. Napirendi pont
A 2022. évi rendes közgyűlés előkészítése
SZL előterjeszti, hogy a közgyűlés legyen 2022. május 21-én a József Attila színházban.
Tárgyalásra kerülnek technikai részletek, valamint megemlítésre kerül, hogy a tavaly elmaradt
MSSZ 100 rendezvényt idén újra megkísérli megvalósítani a szövetség, amennyiben az anyagi
keretek engedik, úgy az éves rendes közgyűlés napján, ha pedig nem, akkor az év végén.
Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja SZL előterjesztését az éves rendes közgyűlés időpontját és
helyszínét illetően.

4. Napirendi pont
Május 21-i MSSZ 100 ünnepség előkészületei
Előző pontban megtárgyalta az elnökség ezt a napirendi pontot is.
5. Napirendi pont
MSSZ 2024-es olimpiával összefüggő idei feladatai
SZL és NT tájékoztatja az elnökséget a folyamatok jelenlegi állásáról, hamarosan hivatalosan is
létrejön a szervezőbizottság irányító testülete, és az NSÜ-vel kötött szerződés a lebonyolítást illető
fontos részletekkel kiegészül.
15:40-kor FR is csatlakozik a közgyűléshez (9 fő van jelen az elnökségből)
15:41-kor KIR is csatlakozik a közgyűléshez (10 fő van jelen az elnökségből)
6. Napirendi pont
Felnőtt válogatott 2022. évi felkészülési terve és az idei válogatott versenyek
A fő feladat a női és a férfi válogatott lehető legjobb olimpiai szereplése, melynek anyagi hátterének
megteremtésén az MSSZ vezetősége még javában dolgozik. A felkészülés mikéntje ennek függvénye lesz.

7. Napirendi pont
A férfi szövetségi kapitányi feladatok ellátása
KR előterjeszti SZL és NT javaslatát, mely szerint Ács Péter maradjon a férfi szövetségi kapitány,
és kinevezését a 2022-es Sakkolimpiáig hosszabbítsák meg.
Szavazás: Ács Péter tartózkodik a szavazástól, az elnökség 9 igen szavazattal megszavazza, hogy Ács Péter a
2022-es Sakkolimpiáig maradjon a férfi szövetségi kapitány.

8. Napirendi pont
Gonda László ifjúsági szövetségi kapitány beszámolója a 2021. évről
Gonda László részletes beszámolót tart az ifjúsági sakkozás jelenlegi helyzetéről, a válogatott szintű
ifik munkájáról.
9. Napirendi pont
A sakksportban működő sportszakemberek tevékenységének szabályzata – felülvizsgálat
Az előkészített anyagban az Edzőbizottság A Sakksportban működő szakemberek tevékenységének
szabályzata edzőkre vonatkozó részének módosítására tett javaslatot. Sarokpontok:
1) Az egyes tevékenységek ellátásához – az eddig is érvényben lévő, hatályos jogszabályokon
alapuló végzettségek mellé – extra Élő-pontszám kritérium párosítása
2) Méltányosságra vonatkozó szabályok törlése
3) A FIDE National Instructor (NI) cím megfeleltetése a Sportoktató szintnek
4) „MSSZ oktató” informális megnevezés és szint létrehozása (FIDE DI, ECU EST, Sakkpedagógus)
5) Kötelező továbbképzés alól nem mentesülnek a TE-n végzettek
Szavazás: Az elnökség egyhangúlag elfogadja az Edzőbizottság előterjesztését.

10. Napirendi pont
MSSZ továbbképzés edzőknek
Az előkészített anyagban ÁP és ST javaslatot tett a többszintű edzőképzésről szóló tájékoztatásra,
valamint az első új típusú MSSZ továbbképzés elindításának tervére vonatkozóan.
Szavazás: Az Elnökség elfogadja a tájékoztatást és egyetért azzal, hogy az előterjesztésben javasolt
koncepció mentén az MSSZ és a Testnevelési Egyetem meghirdesse az első közös továbbképzését edzőknek.

11. Napirendi pont
SZMSZ módosítás - edzőbizottság feladatköre
Az előkészített anyagban ÁP javaslatot tett az Edzőbizottság feladatkörét illető módosításokra, hogy
az SZMSZ a többi, részletesebb szabályzathoz igazodjon.

Szavazás: Az Elnökség az SZMSZ módosítását egyhangúlag elfogadja.

12. Napirendi pont
A nyilvántartási, versenyengedélyeztetési és átigazolási szabályzat módosítása (10. § 9. pont)
KR a szabályzat 10. § 9. pont módosítására a következő szövegjavaslatot teszi:
"Ha a sakkozó olyan egyesület igazolt sakkversenyzője, amely az átigazolási időszakon kívül eső
időben megfelelő szintű hivatalos irat benyújtásával igazolva megszűnt, vagy az MSSZ-nél tagsági
viszonya bármilyen okból kifolyólag megszűnt, a sakkozó átigazolása jóváhagyását bármely más
sakkegyletbe együttesen kérheti. Az ilyen átigazolásra minden egyéb átigazolási szabályt figyelembe kell venni, és ha létezik, csatolni kell a sakkegylet megszűnéséről szóló határozat másolatát is."
Indoklás: az év közben megszűnő szakosztályokra, és azok játékosaira eddig aránytalanul szigorú
szabályok vonatkoztak, és a szabályzat adott pontja eddig ellentmondásokat és felesleges részeket is
tartalmazott.
Szavazás: Az Elnökség a szabályzat módosítását egyhangúlag elfogadja

13. Napirendi pont
Egyebek:
Nincs releváns felvetés.

Szabó László lezárta az elnökségi ülést 17:43-kor.

