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Ferinc Vince, az MKSSZ elnöke a Közgyűlést megnyitja, köszönti a közgyűlés résztvevőit, 
majd kéri a tagságot, hogy emlékezzenek meg néma felállással azokról kik már nem lehetnek 
közöttünk. 
 
Ferinc Vince megállapítja, hogy a közgyűlésen 28 mandátummal rendelkező klubok döntő 
többsége jelen van, a közgyűlés határozatképes. 
 
Az elnök javaslatot tesz, hogy a jegyzőkönyvet Keserű Lászlóné Ildikó vezesse,  hitelesítőnek 
Keserű Lászlót és Nagy Jánost javasolja. 
 
A közgyűlés nem javasol más személyeket. 
A javasolt személyek elfogadják a jelölést. 
A javaslatot  szavazással a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 
 
Ferinc Vince javaslatot tesz, hogy a közgyűlés válasszon Mandátumvizsgáló Bizottságot. 
 
 
Elnöknek : Szabó József,  
Tagoknak: Atkári Árpád, Gajdán József javasolja. 
 
Más javaslat nincs. 
A javasolt személyek elfogadják a jelölést.  
A közgyűlés a javasolt személyeket egyhangúlag elfogadja. 
 
 
 
Ferinc Vince előterjeszti a közgyűlés napirendjét. 
(A közgyűlés meghívójának mellékletében  megkapták az írásos anyagot a klubok.) 
A közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadják a Ferinc Vince által javasolt napirendet., 
 
 
 
Ferinc Vince megkérdezi a közgyűlést, hogy hozzájárulnak-e hogy a közgyűlésről 
hangfelvétel készüljön. 
A közgyűlés tagjai egyhangúlag hozzájárulnak a hangfelvétel készítéséhez. 
 
 
 



1. napirendi pont: 
 Az elnökség beszámolója a 2013-as évről:  Ferinc Vince elnök 
 
- Műszaki vezetői tanúsítások  
- Három klub jelezte megszűnését az MKSSZ-ben 
- Klubok és taglétszámok ismertetése 
- Előző évi versenyeken, rendezvényen való részvétel:- Köztársasági Kupa 
                                                                                       - Sirály                „ 
                                                                                       - Bazul                „ 
                                                                                       - Apolló találkozó 
                                                                                       - Technikai Triatlon 
- Tanúsítási engedély megszerzése 
 
 
- Felügyelő Bizottság kérése: - kiadások csökkentése ( biztosítás, regisztrációs díjak,   
                                                                            versenyre fordított díjak, gépjármű költség)    
                                               - Alapszabály szerinti működés 
                                               - Házi pénztár kezelésére több figyelem fordítása 
- Online adatszolgáltatás naprakész vezetése 
- Tájékoztató a Légialkalmassági Tanúsítványokról  
-  Befizetések határideje, fontossága 
- 2014 évi UL VB  új helyszíne, előkészületei, nevezési díjak  
 
 
Hozzászólás:  
 Kerekes László     
- MKSSZ a legjobban működő szakág 
- Siklóernyősöknek sportolóként ebben a szakágban  lenne a helye 
- Javaslata, hogy PPG pilóta- és MRSZ regisztrációt az MKSSZ-en belül tegyék meg    
   
 
Dr. Szép Jenő                                                                        
- Szakmai vezetők munkájának elismerése (Pető Sándor, Dancsó János) 
- Gondoskodni kell új növendék utánpótlásról 
- A VB-n való részvétel  egyben a szakág népszerűsítése is. 
- Kéri minél többen vegyenek részt a VB-n, versenyzőként és nézőként . 
 
 
Ferinc Vince 
- PPG részvétele a VB-n, támogatások 
- Típusalkalmassági itthon és külföldön 
- Ismertetésre került a fiatal pilóták, növendékek, repülés iránt érdeklődők résztvétele a házi    
  Versenyeken 
 
 
Több hozzászólás nem volt. 
Az elnök megkéri a közgyűlés tagjait, hogy szavazással döntsenek a beszámoló 
elfogadásáról. 
A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 



2. napirendi pont: 
A Felügyelő Bizottság beszámolója: Szabadi Tibor FB elnöke 
 
A közgyűlés meghívójának mellékletében megkapták a résztvevők az erről szóló tájékoztatást. 
 
- Az MKSSZ FB feladata, hatásköre, 2013 évi tevékenysége. 
- Az MKSSZ 2013 évi működése, gazdálkodása. 
- Alapszabály előírásainak érvényesülése. 
- A könyvelési szolgáltató tevékenység és az elkészült dokumentumok áttekintése, a mérleg   
   vizsgálata, eredmény alakulása, gazdálkodás ellenőrzése. 
- A pénzforgalom bonyolítása, Pénzkezelési Szabályzat előírásainak érvényesülése. 
- Tárgyi eszköz, vagyonleltár ellenőrzése 
- Kijelölt, célzott ellenőrzés – bekért dokumentumok alapján 
 
Az MKSSZ működésével kapcsolatosan: 
Az MKSSZ Felügyelő Bizottsága az MKSSZ 2013 évi gazdálkodását, működését 
összességében megfelelőnek értékeli, a Mérleggel együtt a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja. 
 
 
Ferinc Vince 
Megkérdezi a Közgyűlést, hogy elfogadja-e az Elnökség 2013 évi gazdálkodásról szóló 
beszámolóját.  
A Közgyűlés a gazdálkodásról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
A Felügyelőbizottság  beszámolója elfogadásra került, egy tartózkodás. 
 
 
 
 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a 2013 évi gazdálkodásról:  Ferinc Vince elnök 
A beszámoló felolvasásra került. 
 
A 2013 évi gazdasági beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
A közhasznúsági jelentés egyhangúlag elfogadva 
 
 
 
 
4. napirendi pont: 
2014 évi versenynaptár: Ferinc Vince elnök 
Versenynaptár tervezete közzétéve. 
 
A mai napon közzétéve:. - Pipishegy (házi verseny) 
                                        - Horvátországi túra    június 13-15  (Filipovics Attila) 
                                        - Technikai Triatlon Nagykanizsán  az idén nem lesz 
 
Hozzásólás: nincs 
 
 
 
 



5 napirendi pont: 
2014 évi költségvetés:Ferinc Vince elnök 
 
A 2014 évi költségvetés feolvasásra került. 
A közgyűlés meghívójának mellékletében a résztvevők az erről szóló tájékoztatást megkapták. 
 
Hozzászólás: 
Kiss László javaslata: 
A klubok műszaki vezetői négy gép Tanúsítvány kiadása után ( kedvezményként) 
az ő saját gépe után ne kelljen regisztrációs díjat fizetni. 
 
Ferinc Vince: 
Ez a javaslat a vezetői ülésen elutasításra került. 
Elutasítás okát Ferinc Vince részletezi. 
Ferinc Vince ezután szavazásra teszi fel Kiss László javaslatát. 
Kiss László javaslatát a közgyűlés  hat tartózkodás mellett elvetette! 
 
Az előterjesztett 2014 évi költségvetést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
6. napirendi pont: 
Egyebek 
 
MRSZ aktuális eseményei: Mészáros László MRSZ elnök 
 
Célok: 1. Gazdálkodás rendbetétele 
            2.Alapszabály jogszerűsége 
 
- Gazdálkodás: -2012-ben módosításra került 
- Bevételek    : - tagdíjakból 
                        - támogatásokból 
 
- Bevételek felhasználása 
- Kérés az egyesületek, klubok felé az MRSZ közgyűlésen való részvétel 
- Fiatalok utánpótlása a repülésben 
 
 
Hozzászólás: 
Martinecz Endre 
Egy kéréssel fordult az egyesületek felé: 
Hogyan lehetne megvalósítani a fiatalok utánpótlását?   Ötleteket vár. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szakmai ismertető: Pető Sándor 
 
 - Tanúsítási Kézikönyv, ennek fontossága, használata. 
 - 2013 Eger, szakmai továbbképzés résztvevői: - oklevelet kapnak 
                                                                             - Műszaki vezetők „Megbízást” 
 
- Kiképzéseket szigorúan papírozni kell, szakmai vezetőknek postázni. 
- Hatósághoz új kézikönyv  beadva. 
- Egységes oktatási, képzési temetika kidolgozása folyamatban van. 
 
Hozzászólás: nem volt 
 
 
 
Matkópuszta, UL VB részletes ismertetése: Ferinc Vince  elnök 
 
 
 
Több kérdés nem érkezett, az elnök úr a közgyűlést berekesztette. 
 
 
Budapest, 2014. március 1. 
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Jegyzőkönyvíró 
Keserű Lászlóné Ildikó 
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               Keserű László                                                                                          Nagy János 
 
 
 
 
 


