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Az elnökségi ülésen résztvevők teljes névsora a mellékelt jelenléti íven található.
Hermann Henrik köszönti a megjelenteket. Az elnökség 5 jelenlévő taggal határozatképes.
1/E/2020.02.25 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv
hitelesítőknek Pusztai Gábort és Erdős Tamást nevezi ki.
2/E/2020.02.25 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat.
1. Az Elnökség működése
1. napirendi pont: Az Elnökség működése
Szabó Henrik alelnök előterjesztése alapján került sor a rendkívüli elnökségi ülésre. Az indoka,
hogy nem sikerült definiálnia magát alelnökként. Úgy véli, ez egy munka, amelynek
munkakörével együtt járnak bizonyos jogok és kötelezettségek. Ezeket az érvényben lévő
szabályzatok határozzák meg és ezek alapján az Elnökség számon kérhető. Ezeket a
szabályokat átnézve úgy véli, hogy még van hová fejlődni, mert még nem értünk el bizonyos
szintet. A tagság választotta az Elnökséget, de jelenleg nem tudnak megfelelni a szabályoknak.
dr. Némethi Zsolt jelzi, hogy a Sporttörvény által előírt szabályzatok készen vannak, a honlapon
fent vannak.
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Hermann Henrik: kéri, hogy alelnök úr segítsen a jelenleg hatályos szabályzatok átnézésében,
és tegye meg a szükségesnek ítélt módosítási javaslatokat.
Szabó Henrik: az Alapszabály tervszerű működést ír elő, de a terveknek nincs utánkövetése,
nincs fejlődés, nincs számonkérés. Professzionális, rendszerszerűbb módon kell működni.
Időszakos, rendszeres találkozókra szükség, hatékonyan kell a feladatokat megosztani. Nem
tudja, hogy személy szerint egy ilyen feladatot, mint a szabályok átnézése, hogyan venne át,
mert nincs rálátása, csak ismerkedik a helyzettel. Úgy véli, hogy a túra szakágvezető kinevezése
nem a szabályoknak megfelelően zajlott.
dr. Némethi Zsolt: az Alapszabály hivatkozott része a tisztújító közgyűlés utáni szakágvezetői
kinevezésekre vonatkozik, nem erre a konkrét esetre.
Hermann Henrik kérdésére Szabó Henrik vállalja, hogy utánanéz a stunt riding szakág
helyzetének. Szeretne ellenőrzési jogkört az elnökség számára, mely alapján a különböző
versenyeken (EB, vb is) az elnökség tagjai egy jolly joker belépővel mindenhová bemehetnek.
Ezenkívül szeretne több rálátást a nemzetközi szövetségekkel való kapcsolatra, a miniszteri
találkozókra.
Hermann Henrik: az ellenőrzési jogkört a Sporttörvény, a MAMS sportszabályzata, az
alapkiírások szabályozzák, az elnökség tagjai nem tartoznak ebbe a körbe, mert nincs tisztségük
a versenyeken. A nemzeti vonatkozású versenyeken megoldható a belépő, de egy EB, vb
esetében a nemzetközi szabályok, illetve a promoter előírásai a mérvadóak.
Amennyiben az alelnökök szeretnének más szövetségeket is megismerni, nyitva a lehetőség,
hogy szavazó küldöttként részt vegyenek a FIM, FIME közgyűléseken. Az SST levelezésekről
az elnökség kaphat másolatot.

Budapest, 2020. február 25.
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_____________________________
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Pusztai Gábor

-3-

