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Az elnökségi ülésen résztvevők teljes névsora a mellékelt jelenléti íven található.
Hermann Henrik levezető elnök köszönti a megjelenteket. Az elnökség 3 jelenlévő taggal
határozatképes.
1/E/2016.04.20 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv
hitelesítőknek Verő Klárát és Erdős Tamást nevezi ki.
Hermann Henrik: a kiküldött napirendi pontokat az elnökség megkapta, abban módosítást nem
javasol.

A napirendi pontok:
1. Salak szakágvezető visszahívása
2. Visszahívás esetén új salak szakágvezető megválasztása
Levezető elnök javasolja, hogy a személyi kérdés miatt az ülés zárt legyen.
2/E/2016.04.20 sz. határozat:
Az Elnökség zárttá nyilvánítja az elnökségi ülést.
Szavazás: egyhangú
1. napirendi pont:

Salak szakágvezető visszahívása

Levezető elnök röviden összefoglalja az elmúlt időszak történéseit a salak szakágban.
Szakágvezetői hatáskörbe tartozó, határidős feladatok nem készültek el, úgy mint: szakági
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alapkiírás, szakági versenynaptár. Az elnökségi ülést megelőző országos salak szakági
megbeszélésen a résztvevők között nem volt éles szembenállás a szakág ezévi működését
illetően. A szakágvezető jelezte, hogy a szakághoz tartozó sportszervezetek együttműködési
készségének hiánya volt az igazi akadálya annak, hogy késedelem mutatkozott a határidők
betartásában. A résztvevők egy része túl szigorúnak tartotta azokat a feltételeket, amelyek
betartásával magyar versenyengedélyt lehet váltani, és hiányolták a hazai szervezésű
versenyek közül azokat, amelyeken szerényebb képességű vagy idősebb versenyzők is
elindulhatnának. Állításuk szerint ezek azok az okok, amelyekre tekintettel a versenyzők egy
része külföldön (főként Romániában, de Szlovákiában is) vált ki versenyengedélyt. Az idei
évben a MAMS elnöksége már 8 salakversenyző részére adott engedélyt, hogy külföldön
váltson licencet.
Az elnökségi ülés ezen szakaszában az elnökségi tagok kérésére megjelent Jacsó Tibor
szakágvezető, aki kérdésre vállalta, hogy az elnökségi elfogadásra váró, hiányzó
dokumentumokat rövid teljesítési határidővel pótolja. Úgy nyilatkozott, hogy más
összetételű szakági tanácsot választ, és a szakági tanácstagokkal, valamint más a szakághoz
tartozó szakemberekkel, versenyzőkkel javaslatot dolgoz ki a versenyzői bázis
szélesítéséhez.
Levezető elnök álláspontja szerint a szakágvezető kapjon esélyt, hogy - határidők
kitűzésével – vállalásait teljesíthesse.
3/E/2016.04.20 sz. határozat:
Az Elnökség felhívja Jacsó Tibor szakágvezetőt, hogy a 2016. évi szakági alapkiírás tervezetét
és a szakági versenynaptárat állítsa össze, arról legkésőbb 2016 májusának első hetében szakági
tanács döntsön és terjessze az elnökség elé.
Az Elnökség felhívja a szakágvezetőt, hogy legkésőbb 2016. június 30-ig dolgozza ki azt a
koncepciót, amely a szakág versenyzői bázisának kiszélesítését szolgálja már a 2017-es
versenyévtől kezdődően.
Szavazás: egyhangú
Tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pontnál nem került sor visszahívásra, a 2. napirendi pont
okafogyottá vált.
Budapest, 2016. április 20.
Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítő:
_____________________________
Erdős Tamás

____________________________
Verő Klára
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