
Jegyzőkönyv 

MKSSZ Közgyűlést előkészítő elnökségi ülés 

 

Időpont: 2015.02.14. Szombat 10:00-15:00 

Helyszín: Budaörsi repülőtér, Körépület 

Téma:  

A soron következő MKSSZ közgyűlés előkészítése 

 

Jelen vannak az alábbi elnökségi tagok: 

Fehérvári Tamás (FT) 

Török András (TA)  

Sebők Vendel (SV) 

Ferinc Vince (FV) 

Lukács Norbert (LN)  

Kiss László (KL) 

Napirendi pontok (javaslat): 5 különböző témakörben csoportosítva (elfogadva 6/6) 

 

I. Általános beszámoló témakörei (Elnökség):  

o Egyesületek száma, tagság, be és kilépések és ezek okai.  

o Az Éves versenyekről részletes tájékoztató + támogatások a szövetség részéről.  

o Rétsági találkozó.  

o 2014 évi auditálási ellenőrzése sikeres. 

o Oktatás törvényi háttere nem változott semmit…Oktatás jelenleg nincs. 

o Adatközlés hiányosságai a klubok részéről (hatósági észrevétel !!!). 

o Az adatkezelés felelősségének a kérdése: vita téma – a hanyag egyesület 
inaktiválása hatékony. A felelősséget értelemszerűen az adatszolgáltató viseli. 

o Az MKSSZ tagnyilvántartó rendszerének az üzemeltetési biztonsága.  

o MRSZ UL szakbizottság megalakulási folyamatának a lezárása (FT).  

o MRSZ tagdíj növekmény felhasználási folyamata (elmélet/gyakorlat). 



o MRSZ elnökséggel kapcsolatos információk áramlása nagyon fontos. Az MRSZ 
elnökségbe delegált MKSSZ elnökségi tag (FT) és az MKSSZ elnökség 
kommunikációjának a szintjén változtatni kell. 

o Az Elnök (FV) elégedetlen az MKSSZ-t az MRSZ-ben képviselő küldöttünk 
tájékoztatásra vonatkozó tevékenységével. A megbízott (FT) is elégedetlen az 
ellenkező irányú információ áramlás szintjével. Vita.   

Az általános beszámoló tervezete elfogadva egyhangúlag ( 6/6 ). 

II. Gazdasági beszámoló 

 A beszámoló tervezetét a felmerült kiegészítő tájékoztatóval együtt elf. (6/6)  

III. Versenynaptár / Rendezvénynaptár 

A versenyek konkrét időpontja még mozog a naptárban, emiatt az erre vonatkozó 
konkrét információ még nincs. A közgyűlés véglegesíti ezeket. Egyhangúlag 
elfogadva (6/6). 

IV. Költségvetés 

A tervezet végigbeszélve.  A tervezet egy ellenszavazattal elfogadva. (5/1)  

Az ellenszavazat a tervezett gépjármű használat növekedését kifogásolja, a jelenleg 
tendenciájában csökkenő üzemanyagárak mellett (KL). A gépjármű használat 
költségnövekedését a megnövekedett feladatok fogják eredményezni (FV).   

V. Év sportolója és a VB pontszerzők díjazása 

Az év sportolója: Tóth Dávid 

A VB-n pontot szerző sportolóink: 

1. Tóth Dávid egyéni 

2. Dolhai Krisztián + Szőnyegi Lajos páros 

3. Tóth József + Tóth Bettina páros 

4. Kopa László + Kun Zoltán páros 

5. Stern Helmut + Vörös Ildikó páros 

+  a 4. helyezett a Magyar Csapat 

Mindez összesen 11 díjazott – egyhangúlag elfogadva (6/6) 

VI. Egyebek 

A mérleget az elnökség egy tartózkodás mellett (LN) előterjesztésre alkalmasnak 
nyilvánította.  

Készítette: 

Lukács Norbert 


