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Jelmagyarázat: 

o szavazásra került téma, szavazási eredménnyel 

� átbeszélt, azonban szavazásra nem bocsátott téma  

� Az Elnök megnyitja a vezetőségi ülést és ismerteti a napirendi pontokat.  

o A napirendi pontokat az elnökség elfogadta: 

Szavazás eredménye: KL Igen, LN igen, FV igen, FT igen, SZJ igen 

Napirendi pontokon belül érintett témakörök: 

� Ma 51 klub + kb. 750-800 pilóta jelenlétével működik az MKSSZ. Klubok és egyben a 
taglétszám kismértékű csökkenésével lehet számolni, néhány klub megszűnése okán.  

� Az EB történéseinek részletesebb, 2-3 percben történő kifejtése a beszámolóban.   

� A FB 2012 évi jelentésére reagálás az elnöki beszámoló keretein belül, az alábbi 
három kiemelt területen: 

1) Javasoljuk az elnökségi ülések, fentiek szerinti dokumentálását! 

2) Javasoljuk a működési költségek tervezett és tényszerű csökkentését! 

3) Felhívjuk az Elnökség, mint általános hatáskörű, végrehajtó szerv és a 
tagszervezetek figyelmét is az Alapszabályban rögzített elvek, célok, 
rendelkezések maradéktalan betartására 

� VB csapatösszeállítás tekintetében súlyhatárral (450 kg) összefüggő létszám 
nehézségek állnak fenn. A merevszárnyú gépeknek e súlyhatár nehézséget jelent. 
A jelentkező versenyzők mindegyike eredményt tud felmutatni a szakmai 
előéletében.  

� Feladat: A magyar csapat irányítására egy a területen jártas, versenyzésben és 
versenyrendezésben egyaránt jártas, angolul jól beszélő és értő pilótát gondolunk 
kinevezni. A magyar csapat kapitányának a megnevezését 2014.04.15-ig el kell 
dönteni, a kinevezését pedig legkésőbb 2014.04.30-ig kell megtenni.  

� A VB az előzetes terveknek és döntéseknek megfelelően a FAI – MRSZ - Kanizsa 
Repülőklub Sportegyesület szerződéses keretei között fog lebonyolódni. A 
szervező (KRS) az MRSZ és az MKSSZ logóját a megjelenési felületein 
szerepeltetni fogja. A nevezési díj 450 EUR/fő lesz. A honos versenyzőktől a 
rendező nem fog nevezési díjat beszedni.  

o A közgyűlés tájékoztatására bemutatott témavázlatot az Elnökség a 
kiegészítésekkel együtt előkészítésre alkalmasnak találta és egyhangúan elfogadta. 

Szavazás eredménye: KL Igen, LN igen, FV igen, FT igen, SZJ igen 



� A regisztrációs díj tartalmának a két részre bontása a gazdasági beszámolóban 
témaként előkerült, azonban ebben a kérdésben nem született döntés. 

o A gazdasági beszámoló tervezetét az elnökség egyhangúlag elfogadta.  

Szavazás eredménye: KL Igen, LN igen, FV igen, FT igen, SZJ igen 

� Az év sportolóinak a megnevezése 2014.03.01-én lesz nyilvánosságra hozva. 

o Eseménynaptár előterjesztése 2014.04.12.  

Szavazás eredménye: KL Igen, LN igen, FV igen, FT igen, SZJ igen 

� Szakmai továbbképzés témaköre.  

o Egyéni támogatás témakörében az elnökség határozata: 

0. A támogatási keret 1.200.000 HUF 

1. Együléses gép esetén 100.000 HUF 

2. Kétüléses gép esetén 150.000 HUF 

Az egy gépre rendelkezésre álló keret a jelentkezők számának arányában csökken 
azt követően, hogy a keretet összegét a létszám kimerítette.   

Szavazás eredménye: KL Igen, LN igen, FV igen, FT igen, SZJ igen 

o Kiss László javaslata volt a műszaki vezetők regisztrációs díjának az elengedése, 
amit az elnökség nem fogadott el.  

Szavazás eredménye: KL Igen, LN nem, FV nem, FT nem, SZJ nem 

o A 2014 évi költségvetési tervezetet az elnökség elfogadta: 

Szavazás eredménye: KL Igen, LN igen, FV igen, FT igen, SZJ igen 

� A VB-n a lebonyolítás stábja felállt. Nevek felsorolása tájékoztatás céljából 
megtörtént. Nagyjából 50 marsall vesz részt a lebonyolítás munkájában, ellátással 
és napi díjakkal. 

� Tájékoztató Fehérvári Tamás MRSZ Elnökségi tag részéről az MRSZ-ben 
kialakult bizalmatlansági indítványról, amelyet az FB kezdeményezett az Elnök 
ellen.  

Az Elnökség ebben a témakörben abban foglalt állást, hogy a téma felvételét a 
közgyűlés napirendi pontjai közé javasolja felvenni. Értelemszerűen a konkrét 
döntés a közgyűlés hatásköre, azt azonban úgy látjuk, hogy a kialakult helyzet 
kezelése érdekében ezt a kérdést ott mindenképpen tisztázni kell. 

Budapest, 2014.02.15. 

 

A jegyzőkönyvet készítette:     Lukács Norbert 


