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Jegyzőkönyv 
 

A Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 
(továbbiakban MKSSZ) 
Évi rendes közgyűléséről 

 
 
Az ülés helye:  Volt Gyógyszerkutató Intézet étterme 
  Budapest, IV. ker. Berlini u. 47‐49 
Az ülés időpontja:  2010. március 6.   10.00 óra 
 
Ferinc  Vince,  az  MKSSZ  elnöke  a  gyűlést  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a 
közgyűlésen  a mandátummal  rendelkező  tagok  döntő  többsége  jelen  van  (40). A 
közgyűlés határozatképes. 
 
Az elnök  javaslatot  tesz, hogy a  jegyzőkönyvet Lengyel Krisztián vezesse, valamint 
hitelesítőnek Filipovits Attila és Gyömbér Istvánt javasolja. 
A közgyűlés nem  javasol más személyeket, a  javaslatot – szavazással – a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadja. 
 
Ferinc Vince javaslatot tesz, hogy a közgyűlés válasszon egy Jelölőbizottsági elnököt 
és 2  tagot. Elnöknek Filipovits Attilát,  tagoknak pedig Pongrácz Lászlót  és Bognár 
Istvánt  javasolja. 
A javasolt személyek elfogadják a jelölést. 
Nincs más javaslat. 
A közgyűlés mindhárom személyt – egyhangúlag elfogadja. 
 
Ferinc Vince  javaslatot  tesz, hogy a közgyűlés válasszon egy Mandátumvizsgáló és 
Szavazatszámláló  Bizottságot.  Elnöknek  Gyömbér  Istvánt,  tagoknak  pedig Dózsai 
Mihályt és Filus Attilát  javasolja. 
A javasolt személyek elfogadják a jelölést. 
Nincs más javaslat. 
A közgyűlés a javaslatot személyeket egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 Ferinc Vince előterjeszti a közgyűlés napirendjét: 
 
1, Az elnökség beszámolója a 2009-s évről 
2, Beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról 
3, A Felügyelő Bizottság beszámolója 
4, Felügyelő Bizottsági elnök választás 
5, 2010. évi rendezvénynaptár 
6, 2010. évi költségvetési terv 
7, Üzemeltetés és biztosítás 
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8, Alapszabály módosítás 
9, Egyéb 
 

 
 
Nincs más javaslat napirendi pontra. 
A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják a Ferinc Vince által javasolt napirendet. 
 
 
 
 
1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója a 2009‐as évről: 
 
Ea: Ferinc Vince 
Kerekes László: Javaslom az európai szakmai szervezetbe való belépésünket, Europe 
Air  Sport  szabályozná  a  repülési  kérdéseinket  is. Az  éves  költsége  kb.  1000  euró 
lenne. 
Csicsák Tamás: Ha  lehetne, az MRSZ gazdálkodási adatokról szeretnék  információt 
kapni 
Kovács Árpád: Hogyan vagyunk most az MRSZ klubtagságunkkal? 
Vörös Gyula:  Szeretnék  információt  kapni,  hogy  hogyan  oszlik meg  a  versenyzés 
támogatása;  Felhívom  a pilótatársak  figyelmét  a Köztársaság  kupa  típusú  verseny 
veszélyeire  és  szabálytalanságaira,  javaslom,  hogy  a  versenyszámokra  fordított 
költségvetésből ne támogassuk ezt a típusú versenyt  
Ferinc Vince: 
     Kerekes  Lászlónak  mondom,  hogy  tavaly  nem  volt  az  MKSSZ  részéről 
résztvevőnk az európai konferencián. 
     Csicsák Tamás  részére  azt  a választ  tudom  adni, hogy  sajnos  folyamatos volt  a 
vagyonvesztés.  Törekszünk  arra,  hogy  az  üzemeltetés  és  a  sport  legyenek 
különválasztva de  látjuk hogy  a  sport  oldali bevételi  forrás nem  termeli ki  a  saját 
költségeit ezért támogatni kell 
     Kovács  Árpádnak:  Az  MRSZ‐be  minden  egyesületnek  külön  kell  kérnie  a 
tagfelvételt.  Az  MKSSZ  is  tag  az  MRSZ‐ben  a  közgyűlés  alapján;  aki  befizet, 
megkapja  a  sport  licencet  és  az  NSSZ  kártyáját,  illetve  a  tagsághoz  szükséges 
dokumentumokat. 
Vörös Gyula: Támogatni kéne a klasszikus versenyeket, a Köztársaság kupa  típusú 
versenyekkel  le  kellene  állni, mert még  több  katasztrófa  lesz,  lássátok már  be! A 
másik dolog: a pénzügyi beszámolót teljes részletességgel kellene leírni,  
Ferinc Vince: Megpróbáljuk a média segítségével a repülésünk népszerűsítését, de a 
klasszikus  feladatokra a nézők nem kíváncsiak, nincs  látványi elem. A Köztársaság 
kupa  szervezését  nem,  mint  elnök,  hanem  mint  Ferinc  Vince  szerveztem.  A 
költségvetési terv a netre fel  lett téve, ne akarjátok, hogy részletesen minden pilótát 
és gépet külön kelljen felvezetni. 
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Nagy  János: Valamit  tenni kellene, hogy a kommunikáció  jól működjön. A  régi  jól 
működő hagyományok szerint kellene újra működni, mint amikor a repülések után 
bementünk  a  kocsmába,  és  kibeszéltük  a problémáinkat.  Javasolnám,  hogy  legyen 
egy  internetes  fórumunk,  ahol  szervezés,  kapcsolatépítés,  véleménycseréket 
hajthatnánk  végre. Megnézhetnénk,  hogy milyen módon működik  a HFFA‐nak  a 
saját szabályozási rendszere; az orvosi dolgot  is csak pénzleszedésnek tartom. Ilyen 
dolgokat mind megbeszélhetnénk a fórumon. 
Matuska  Pál:  A  Köztársaság  kupának  van‐e  valami  haszna,  úgy  gondolom  más 
típusú versenyeken kellene elgondolkodni. A médiát más  típusú versenyekkel  is ki 
lehet csábítani. Valami számokkal  tudsz‐e információt adni a résztvételekről? 
Csicsák Tamás: Pali  tőled kérdezném, hogy a Köztársaság kupás versenyeken hogy 
érezted magad? 
Matuska Pál: Vegyesek voltak az érzéseim. 
Martinecz  Endre:  Megkérnem  az  elnököt,  hogy  tartsuk  magunkat  az  ügyrendi 
pontokhoz, és haladjunk tovább. 
Keserű László: Miért csak versenyeket támogatunk pénzzel, a rendezvényeket pedig 
nem. Pedig a média is jelen van az ilyen rendezvényeken. 
Ferinc  Vince:  Matuska  Palinak  jelzem,  hogy  a  sportot  nem  lehet  csupán 
pénzügyi/gazdasági alapon vizsgálni. 
     Keserü  Lacinak  a  válaszom,  hogy  a  találkozó üzleti  vállalkozás,  ezért  nem  kap 
támogatást 
Matuska Pál: Olyan verseny kell, ami  több embert érdekel, más műfajt kell keresni 
mint például a túrarepülések 
Ferinc Vince: Aki túrát akar, szervezze meg, támogatás lesz rá 
Szabó László: Megszervezzük a Pipis hegy kupát, ott  lehet  túrázni  is a helyi TV  is 
kint lesz 
Ferinc  Vince:  A médiával  szerződtük  2  évvel  ezelőtt  és  így  próbáltuk  a  repülést 
reklámozni.  Ez  nem  a  szövetség,  hanem  a  pilóták  javát  szolgálja,  mert  nem  a 
szövetségnél fognak az érdeklődők jelentkezni, hanem a helyi klubokban.     
 
Az  elnök  megkéri  a  közgyűlés  tagjait,  hogy  szavazással  döntsenek  a  beszámoló 
elfogadásáról. 
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
Írásos anyag a mellékletben. 
 
2. napirendi pont: Gazdasági beszámoló a 2009‐es évről 
 
Ea: Ferinc Vince 
 
Írásos anyag a mellékletben 
 
3. napirendi pont: A felügyelő bizottság beszámolója 
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Ea: Szabadi Tibor 
 
Ferinc Vince: A  biztosításokkal  kapcsolatosan  csak  annyit,  hogy  nem  az  elnökség 
szabja  meg  a  díjakat,  csak  tárgyal  róla.  Önálló  üzembentartáshoz  kapcsolódó 
határozat nincs,  tavaly nem határozott  róla az elnökség. Sportköltségek  terhelése a 
tagságra‐ nem ez  fedezi a  sportköltségeket. Végh Pál havi 100 000 Ft‐ért végzi el a 
szakmai  munkánkat.  Arról  hogy  mikor  mi  fog  esetleg  elromlani,  azt  előre  nem 
tudjuk megmondani,  ezért nem  lehet  tételesen betervezni  a várható kiadásokat. A 
2010‐es  díjakat  az  elnökség  elfogadta,  nézhetjük  2  oldalról  a  díjemelésünket. 
Mondhatjuk hogy 100%‐kal emelkedett az 1000 Ft‐os regdíjunk, de mondhatjuk azt 
is,  hogy  6  év  után  1000  Ft‐tal  lett  drágább.  A  Közlekedési  Minisztérium  új 
jogszabálya szerint valószínű, hogy a nem lajstromozott gépekkel a sportszervezetek 
foglalkozzanak, és ne a hatóság. Ez  jogokkal és kötelezettségekkel  jár, ami költséget 
is jelent. Remélhetőleg a regisztrációs díj ezt fedezni fogja. 
Nagy  János: Mennyibe került nekünk az online  rendszer? A hatóság  ellentételezze 
azt, amit előír például a rendszerváltozás költségét. 
Ferinc  Vince:  Az  online  rendszer  a  hatóságtól  függetlenül  lett  bevezetve,  140000 
Forintba került. 
Tetézi  Lajos:  Szeretném  ha  a  Felügyelő  Bizottság  beszámolója  a  tagok  részére 
hozzáférhető legyen. 
Filipovits Attila: Úgy tudom a jegyzőkönyv az összes tag számára hozzáférhető, és a 
melléklet kell hogy tartalmazza a Felügyelő Bizottság beszámolóját is.  
Ferinc Vince: A melléklet még nem hozzáférhető, ezután elérhető lesz 
 
Az elnök megkéri a közgyűlés tagjait, hogy szavazással döntsenek a gazdálkodásról 
szóló beszámolóról és a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadásáról. 
A közgyűlés a 2009‐s gazdálkodásról szóló beszámolót egy ellenszavazattal és egy 
tartózkodással elfogadta. A FB beszámolóját egyhangúlag elfogadta. 
Írásos anyag a mellékletben 
 
4. napirendi pont: Felügyelő bizottsági elnök választás: 
 
Ferinc Vince megkéri Filipovits Attilát a választások levezetésére. 
Filipovits Attila 5 perc türelmet kért. 
 
Ferinc Vince 5 perc szünetet rendel el. 
 
 
A  szünet  után  Filipovits  Attila  lekérdezések  alapján  bejelenti,  hogy  egyedüli 
javaslatként  Hirsch  János  került  a  listára.  Mivel  Hirsch  János  nem  volt  jelen  a 
közgyűlésen, Filipovits Attila telefonon egyeztetett vele, aki vállalta a listára kerülést. 
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Ferinc  Vince:  Van‐e  még  más  javaslat  a  listára  kerüléssel  kapcsolatban?  Mivel 
egyedüli  jelöltként  szerepel  a  listán,  és  hogy  ne  keljen  titkos  szavazást  tartani, 
megkérem a közgyűlést hogy szavazzunk a nyílt szavazásról.  
A közgyűlés a nyílt szavazásról való szavazást egyhangúlag elfogadta.   
Az  elnök megkéri  a  közgyűlés  tagjait,  hogy  szavazzanak  Hirsch  János  felügyelő 
bizottsági tagságáról. 
A közgyűlés  Hirsch János felügyelő bizottsági tagságát egyhangúlag elfogadta. 
 
A közgyűlés a 2009‐es évi beszámolót 1 tartózkodással elfogadta. 
 
Ferinc  Vince  szünetet  rendel  el.  A  közgyűlés  folytatására  32  mandátummal 
rendelkezünk, mivel 8 mandátummal rendelkező tagunk távozott. 
 
5. napirendi pont: 2010. évi rendezvénynaptár: 
 
Ea: Ferinc Vince 
Keserű László: A rétsági találkozó idén elmarad. 
Vörös Gyula: Szeretnék szavaztatni arról, hogy a Köztársaság Kupa ne szerepeljen a 
rendezvénynaptáron. 
Ferinc Vince megéri a tagságot a szavazásra: 
A  közgyűlés  Vörös  Gyula  javaslatát  5  igen  szavazattal  és  10  tartózkodással 
elutasította. 
Az  elnök  megkéri  a  közgyűlés  tagjait,  hogy  szavazással  döntsenek  a  2010.  évi 
rendezvénynaptár elfogadásáról. 
A közgyűlés a rendezvénytervet egyhangúlag elfogadta. 
Írásos anyag a mellékletben 
 
6. napirendi pont: 2010. évi költségvetési tervezet: 
 
Ferinc Vince ismerteti a taggyűléssel a 2010‐es költségvetési tervet. 
Vörös Gyula: Nem passzolnak a számok, több magyarázatot kérek, hogy állnak össze 
a  számok.  Nevesítsétek,  hogy  melyik  versenyre  mennyit  költenétek  és  szavazást 
kérnék hozzá. Részletesebb  leírást kérnék, pl. tárgyi eszközök, tartalékok kibontása. 
A beszámoló a számviteli kategóriáknak nem felel meg. 
Ferinc Vince: Ilyen részletességre nincs szükség, se időm, se energiám nincs rá. 
Vörös Gyula: A milliós kategóriákat részletezni kell. 
Ferinc Vince: Nem kell odaírni, hogy mennyi gép x regdíj, és hány fő x MRSZ díj. A 
kiadás  a  versenyekre  1 millió  Ft  hazaira,  1 millió  Ft  külföldire.  Idén  800000  Ft‐ot 
tervezünk  hazaira,  1,2  milliót  a  külföldi  versenyre.  Másfél  milliót  tervezünk 
tartalékra, az esetleges  törvénymódosítás miatti  jogok és kötelezettségek miatt. Erre 
kell ez a forrás. 
Vörös Gyula: Hány fő fog menni a nemzetközi versenyre? 
Ferinc Vince: 12 fő megy az angliai EB‐re. 
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Vörös  Gyula:  Ha  5  főnél  kevesebb  a  válogatott  kerettag,  kevesebb  pénzt  kell  a 
versenyre szánni. Legyen meghatározva, hogy ki mennyi pénzből rendelkezhet. 
Szabadi Tibor: Az elnök és az elnökség rendelkezik a megszavazott költségvetéssel 
 
 
Kerekes László: Az európai Microlight szervezet tagdíjas, ami 1000 euróba kerül. Az 
MKSSZ nem akar‐e tagja lenni? 
Ferinc  Vince:  Szavazzunk  a  költségvetés  kiegészítéséről  a  Guriga  által  javasolt 
dolgok miatt: 
 A  közgyűlés  16  ellenszavazattal  15  tartózkodással  és  1  támogatással    azt 
elutasította.  
Mészáros  József:  az  emberek  többsége  nem  is  tudja  miről  szavaztak,  mert  nem 
hallották vagy nem értették, ezért kérném az újraszavazást. 
Szabó  László:  A  költségek  nagyon  megnövekednének,  ha  a  Guriga  javaslatát 
támogatjuk. A költségek mennyire reálisak?  
Ferinc  Vince:  Ennyi  erővel  visszamehetnénk  az  első  napirendi  ponthoz  is. 
Hatékonysági kimutatásaink nincsenek, itt társadalmi munkások dolgoznak. 
Végh Pál: Az MRSZ főpilóta, főmérnök szakági helyetteseként 100 000 Ft + ÁFA‐ért 
csinálom, Ha valakit tudtok kevesebbért, akkor szóljatok. 
Ferinc Vince: A merevszárnyúak biztosítási díja nagyon magas, de nincs jobb ajánlat. 
A sárkányos biztosítási díj az üzemeltetéshez képest nem sok, amíg indokolatlan lett 
volna az emelés, nem volt semmilyen díjemelés, de most szükséges. 
Vörös Gyula: Gazdaságos  a költségvetési  tervezet,  az  átláthatósággal van a baj, az 
előterjesztésével,  hogy  mindenki  érthesse.  A  korábbi  költségvetés  tételeit  is 
részletesen  kell  ismertetni.  A  nem  nyilvános  fel‐és  leszállóhelyek  ügyét  kéne 
rendezni, az elnökség ebben segítsen 
Nagy  János: El kell érni, hogy rend  legyen  (MRSZ, HFFA, MKSZ) Nem hozzáértők 
beszélnek  bele  más  dolgába  (pl.  sárkányosokéba)  Figyelni  kell  a  tisztességes 
elszámolás fontosságára   
Ferinc Vince: MKSSZ  tisztségben próbálom  intézni, de az MRSZ‐ben kisebbségben 
vagyunk 
 
Az  elnök  megkéri  a  közgyűlés  tagjait,  hogy  szavazással  döntsenek  a  terv 
elfogadásáról. 
A szavazás után megállapítható, hogy a tagság 1 ellenszavazattal, 9 tartózkodással 
elfogadja a 2010‐es költségvetési tervet. 
Írásos anyag a mellékletben 
7. napirendi pont: Üzemeltetés és biztosítás 
 
 
Ferinc Vince: Az elveszett kártyák helyett kiadható a másik  jogosítás, ha ki vannak 
töltve  az  adatok,  van  fénykép.  A  botkormányosok  biztosításával  kapcsolatban 
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viszontbiztosítást kell kötniük a cégeknek, és ez drága az esetünkben, ezért magas a 
díj. 
Végh Pál: A  költségvetés  részletességét  azok  kérik  számon,  akik  az üzemi  naplót, 
dokumentációt nem vezetik rendben. A repülőeszközök adókötelesek lettek, kivéve a 
sportegyesületek  tulajdonában,  üzemeltetésében  állók.  A műszaki  vezetőknek  alá 
kell írni(lehet más pilóta is)az üzemi napló ellenőrző lapját, és így lehet bizonyítani, 
hogy  sportegyesületen belül vannak  a gépek,  és  akkor nem kell bevallani,  és  adót 
fizetni. Mindenki csak akkor szálljon fel a géppel, ha az üzemi napló ki van töltve, és 
megvan  a  végrehajtó  +  az  ellenőr  aláírása  is. A  repülőeszközök  kategorizálása:  a 
motoros sárkány a segédmotoros függővitorlázó, a könnyűvitorlázó, a segédmotoros 
könnyűvitorlázó,a botkormányos 8 féle kategóriában szerepel. 
Kovács  Árpád:  Mi  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság  véleménye  a  szerkezetein 
segédmotorosak‐e vagy sem 
Ferinc Vince:Nehéz lesz a hivatalos elnevezéseket használni a megszokottal szemben 
Az  elnök  megkéri  a  közgyűlés  tagjait,  hogy  szavazással  döntsenek  a  beszámoló 
elfogadásáról. 
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
 
8. napirendi pont: Alapszabály módosítás 
Végh  Pál:  Ügyészségi  javaslatra  a  módosítások  elkészültek.  A  névváltoztatás: 
Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség 
Ferinc Vince: Kérném a Szövetség a székhelyváltozás megerősítésének is a szavazást. 
Székhely: 8866 Becsehely, Jókai u. 20 
A közgyűlés a módosítást egyhangúlag elfogadta. 
Végh Pál: Az alapszabály III/1 kiegészülése: a közhasznú jelentés elfogadásával 
Ferinc Vince: A közhasznúsági jelentés még nem készült el 
A közgyűlés a módosítást egyhangúlag elfogadta. 
Végh Pál: A tisztségviselők összeférhetetlensége 
A közgyűlés a módosítást egyhangúlag elfogadta. 
Végh Pál: A közgyűlés összehívásával kapcsolatos változások 
A közgyűlés a módosítást egyhangúlag elfogadta. 
Végh Pál: Az V. pont kiegészítése. 
A közgyűlés a módosítást egyhangúlag elfogadta. 
Az  elnök megkéri  a  közgyűlés  tagjait,  hogy  szavazással döntsenek  az  alapszabály 
módosítás beszámolójának elfogadásáról. 
A közgyűlés a módosítást egyhangúlag elfogadta. 
Írásos anyag a mellékletben 
 
Vörös Gyula: A közgyűlés napirendjének tartalma is legyen benne a meghívóban 30 
nappal előre 
Ferinc Vince: Társadalmi szervezetként nincs erre szükség, mivel nem kell az MRSZ 
Alapszabályával szóról szóra egyezni. 
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Kerekes  László:  Nem  kötelező  postán  kiküldeni,  csak  azokak,  akiknek  nincs 
elektronikus elérhetőségük  
Nagy János: Az MRSZ tagszervezete az MKSSZ, és ez egy demokratikus szervezet 
Az  elnök  megkéri  a  közgyűlést,  hogy  szavazzon  a  Vörös  Gyula  által  javasolt 
módosításról.  
A közgyűlés 2 igen, 3 tartózkodással azt elveti. 
 
9. napirendi pont: Egyebek 
 
Kiss László: Kolibri  jelvényszerző repüléseket javaslom. A bronz, ezüst, arany. Nem 
kell, hogy verseny legyen, de teljesítményszerző és van róla dokumentum.  
Ferinc Vince: Az arany és gyémánt kolibrit az MRSZ díjkiosztó gáláján adják át. A 
kolibri repülés szabályozása az FAI honlapján megtalálható. 
Van telefonos flotta kibővítési lehetőség. 5 db telefon, amit olyan klubokba javasolok, 
ahol  még  nincs,  és  így  a  szakmai  vezetőkkel  való  kapcsolattartás  nem  kerülne 
költségbe.  
Nagy János: A honlapon legyen levelező lista. 
Ferinc  Vince:  A  hajózó  személyzet  meghatározása.  Szakszósokat  mi  nem 
képezhetünk ki, de a sport engedélyre vágyódó pilótákat igen. 
  
Egyéb napirendi pont és kérdés hiányában Ferinc Vince, az MKSSZ ülését 1615 –kor 
berekeszti. 
 
Budapest, 2010. március 6. 
 
 
 
  ________________________  ________________________ 
                      Lengyel Krisztián                                            Gyömbér István 
     Jkv vezető       hitelesítő 
 
________________________ 
       Filipovits Attila 
                hitelesítő 
 
Mellékletek: 

1.  számú melléklet: Elnökségi beszámoló 
2.  számú melléklet: Beszámoló a 2009. évi gazdálkodásról 
3.  számú melléklet: Felügyelő bizottság beszámolója 
4.  számú melléklet: Rendezvénynaptár 
5.  számú melléklet: 2010‐es költségvetési tervezet 
6.  számú melléklet: Alapszabály módosítás 


