
Jegyzőkönyv 

Készült a Motoros könnyűrepülő sport Szövetség (MKSSZ) éves közgyűlésén 

A közgyűlés helye : Budapest IV. ker. Berlini u. 47-49 

A közgyűlés ideje:2013. március 02.10 óra 

Ferinc Vince elnök köszönti a közgyűlés résztvevőit és kéri a tagságot, hogy emlékezzenek meg néma 
felállással azokról kik már nem lehetnek közöttünk. 

Javaslatot tesz jelölő bizottság tagjaira. 
     Elnök:  Szabó József 
A tagság egyhangúlag elfogatta Szabó Józsefet a jelölő bizottság elnökének 
     Tagok: Bánhidi László 
                  Komáromi Gábor 
A tagság egyhangúlag elfogatta Bánhidi Lászlót és Komáromi Gábort a jelölő bizottság tagjainak. 

Javaslatot tesz a mandátumvizsgáló bizottság tagjaira: 
     Elnök. Dózsai Mihály 
Más jelölés nem érkezet, a tagság egyhangúlag elfogatta Dózsai Mihályt a mandátumvizsgáló 
bizottság elnökének 
     tagok: Kovács Árpád 
                 Keserű László 
Más jelölés nem érkezet, a tagság egyhangúlag elfogatta Kovács Árpádot és Keserű Lászlót a 
mandátumvizsgáló bizottság tagjainak 

A jegyzőkönyv vezetésére Gyömbér Istvánt javasolja. 
Más jelölés nem érkezet, a tagság egyhangúlag elfogatta Gyömbér Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére. 
A Jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Károly és Lonkai József személyében kapott javaslatot a 
közgyűlés, mely más jelölt hiányában egyhangú elfogadásra került 

Ferinc Vince felkéri a mandátumvizsgáló bizottság elnökét a közgyűlés határozatképességének 
megállapítására és tájékoztat az MKSSZ jelenlegi tagszámáról  

Dózsai Mihály: A mandátumvizsgáló bizottság vizsgálata alapján 50 tagszervezetből 30 képviselteti 
magát, így a közgyűlés határozatképes 

Az Elnök úr javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére 

1. Az elnökség beszámolója 
2. Beszámoló a 2012 évi gazdálkodásról 
3. A felügyelő bizottság beszámolója 
4. Tisztségviselők választása 
5. 2013-s versenynaptár 
6. 2013-s költségvetés 
7. Egyéb 

Megkérdezi a közgyűlést van e egyéb javaslat 



Vörös Gyula elnökségi tag javaslata hogy, 3. és a 4. pont közé a 2013 s költségvetést tenné és ide 
alapszabály módosítást szeretne betetetni. 
Ferinc Vince véleménye szerint a költségvetésről az új elnökség megválasztása után érdemes beszélni 
és nem szerencsés az alapszabályt előkészületlenül módosítani. 
Martinecz Endre javasolja Vörös Gyula meghallgatását és véleménye szerint érdemi döntést a 
közgyűlés nem hozhat. 
Ferinc Vince a beérkező módosítási javaslatok miatt a napirendi pontokat egyenként szavaztatja meg. 

1, az elnökség beszámolója 
2, beszámoló a 2012 s gazdálkodásról  

mindkét esetben látható többség 
 3, a felügyelő bizottság beszámolója 
Látható többség 
 4, Vörös gyula javaslata alapján a költségvetés tárgyalása 
A tagság 29/1 s arányban költségvetést az eredeti helyén tervezi tárgyalni 
 4, Vörös gyula javaslata alapján az alapszabály módosítása 
A tagság 22/8 s arányban megszavazta az új napirendi pontot 
 5, tisztségviselők választása 
 6, 2013 s versenynaptár 
 7, 2013 s költségvetés  
 8, egyéb 
Mind a négy esetben egyértelmű többség 

1, napirendi pont az elnökség beszámolója a2012-s évről 

Ferinc Vince beszámol a MKSSZ 2012 évi tevékenységéről külön kitérve a hatósággal folytatott 
hadakozásra melynek következtében a szövetség elnöksége bíróságon támadta meg a hatóság 
határozatait. 
Tájékoztat, hogy elnyertük a 2014-s UL VB rendezési jogát és Vizaknai Erzsikét a CIMA titkárának 
választották 
Elnökségi beszámoló bővebben a mellékletek között. 

Időközben Kerekes László érkezésével a mandátumok száma 31 re emelkedett 10:37 kor 

Kérdések és hozzászólások az első napirendi ponthoz: 
Keserű László: Az után érdeklődik hogy áll a hatóság elleni ügy 
Ferinc Vince: válaszába közli hogy 2013 február 18.-án beadott keresetre a bíróság még nem 
válaszolt. Kértük a bíróságot, hogy döntését ne tárgyalás nélkül hozza meg. 
Vörös Gyula:Kritizálja az elnökség munkáját, melyet szerinte nem az alapszabálynak megfelelően  
végez. Felhívta a figyelmet a szövetség dokumentumainak, jegyzőkönyveinek nem szabályszerű 
közzétételére és az elnökségi ülések szabálytalan összehívására. Véleménye szerint veszélyes játék 
MRSZ megkerülésével a hatossággal kikezdeni. Szerinte az MRSZ engedélyei között megtalálhatóak az 
UL repülés engedélyei és ha a szakmai vezetést nem számoltuk volna fel nem lenne probléma. 
sérelmezi,hogy az MRSZ Elnökségében képviselettel megbízott személy Ferinc Vince nem megfelelő 
számban képviselte szövetségünket. Kritizálja miért olyan szervezet rendez a vb-t aki nem tagja az 
MKSSZ-nek. 

Lukács Norbert: Jelzi, hogy Nagykanizsán két egyesület létezik 



 
Mászáros László: Tájékoztatást ad az MRSZ és a hatóság kapcsolatáról, a fennálló problémákról. 
Kitért Vörös Gyula megjegyzésére mely szerint a Vince nem kerülte meg az MRSZ-t mikor a 
hatósággal tárgyalásokba kezdett. Ismerteti a Repülő szövetség anyagi helyzetét és az elnökség 
munkájában lévő problémákat. Az UL világbajnoksággal kapcsolatban kijelenti, hogy a rendezési jogot 
csak a Magyar Repülő Szövetség kaphatja meg, és egy  hármas szerződésen keresztül kaphatja meg a 
rendező szervezet. 

Ferinc Vince: Vörös Gyulának intézett válaszában, véleménye szerint a szakmai szervezeteket nem 
számoltuk csak a nyilvántartás jobbá tételére módosítottuk. Ö is szeretné, hogy a tőlünk elpártolt 
botkormányosok közénk tartoznának de ez egy esetben sem zárta ki őket a rendezvényeinkről. 
Tájékoztat az UL VB rendezésének döntési hátteréről, hogy miért a Kanizsa repülőklubot bízza meg  a 
rendezéssel. 

Mászáros László: Közbevetésében felhívja a figyelmet, hogy a hármas szerződésben csak az FAI MRSZ 
és az MKSSZ szerepelhet 

 Ferinc Vince: megjegyzi a benyújtott szerződében ez szerepel. 
Tájékoztat az MKSSZ elnökségének azon döntéséről mely szerint megelőlegezi a CIMA ülésre való 
kijutás költségeit. 
Lukács Norbert-nek  és Vörös Gyula megjegyzésére válaszolja hogy hiba volt nem belépni az MKSSZ-
be, de ezt rövidesen pótolja. 

Vörös Gyula: Egy 2012 nov. 06.-i MRSZ elnökségi ülésének jegyzőkönyvére hivatkozva vitatja, hogy az 
MKSSZ-nek van működési engedéje. 

Ferinc Vince : az MRSZ-nek nincs UL tevékenységre működési engedélye csak üzembetartási 
engedélye és tematikája van. Oktatási engedélye nincs 

Mészáros László: Vázolja a tevékenységi és az üzembetartási engedély közti különbséget. 

Sebők Vendel: Indulatosan kritizálja Vörös Gyula tevékenységét. 

A közgyűlés 29 igen és két fő tartózkodással elfogadta az elnökség beszámolóját. 

Szünet. 

Ferinc Vince megszavaztatja, hogy a munka hatékonyabb folytatás érdekében hozzuk előre a jelölést.  

Látható többség. 

Szabó József ismerteti az MKSSZ elnökségébe jelölést kapott személyek nevét. 

Elnöknek jelölték : Dr Szép Jenő 
                                Ferinc Vince 

Tagnak jelölték     : Gyömbér István 
                                  Pretz János 
                                  Dr Szép Jenő 
                                  Sebők Vendel 



                                  Lukács Norbert 
                                  Fehérvári Tamás 
                                  Turóczi Endre 
                                  Vörös Gyula 
                                  Kiss László 
                                  Török András 
                                  Tóth József 

Ellenörző Bizottság 

 Elnöki jelölést kapott: Szabadi Tibor 
tagoknak jelölték:         Hallai Zoltán és Hirsch János 

Tóth József a jelölés előtt értesítette az elnökséget, hogy a jövőben nem kíván tagja lenni 

Turóczi Endre: jelzi átadná a helyet a fiataloknak 

Gyömbér István sem vállalja a jelölést 

Ferinc Vince ismerteti a jelölőlistát 
elnök: Dr Szép Jenő 
            Ferinc Vince 
Tagok:                      Pretz János 
                                  Dr Szép Jenő 
                                  Sebők Vendel 
                                  Lukács Norbert 
                                  Fehérvári Tamás 
                                  Vörös Gyula 
                                  Kiss László 
                                  Török András 

Beszámoló a 2012 évi gazdálkodásról 

Ferinc Vince megkérdezi a közgyűlést kinek van kérdése a 2012 évi gazdálkodásról. 

Senkiben nem merültek fel kérdések 

A felügyelő bizottság beszámolója a 2012 évi gazdálkodásról. 

A felügyelő bizottság elnöke ismerteti, hogy a beszámolót mindenki megkapta, de a terjedelmének 
ismeretében most nincs értelme azt felolvasni, inkább kiemelne néhány gondolatot. 

Hangsúlyozza, ha az alapszabályra tesznek megjegyzést az nem feladatuk csupán jobbító szándékkal 
teszik. 

Kitér az alapszabályban rögzített dokumentálás hiányára, és a versenyzésre fordított összeg 
mennyiségére. 
Mindezek mellet megállapítja, hogy a csökkenő bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, így az 
MKSSZ gazdálkodása megfelelő 



Sérelmezi a könyvelő cég felelősségének hiányát. 
A pénzkezelési szabályzat, házipénztár hiányosságaival foglalkozik. 
Javasolja a közgyűlésnek 2012 évi gazdálkodás elfogadását. 
Ismerteti Vörös Gyula megkeresését mely az elnökség munkáját volt hivatott felülvizsgálni 
Vizsgálták a testületi ülések számát és az összehívás módját, melyet nem kifogásoltak,de a 
dokumentálások hiányosságát hangsúlyozták. 
Javasolja, az elnökség készítse elő az alapszabály módosítását. 

Varga Róbert: Sérelmezi, Hogy a Kanizsa Repülő Klub nem tartja méltónak az MKSSZ-t hogy tagjai 
sorába lépjen. Kérdéssel fordult a felügyelő bizottsághoz miszerint volt-e a két szervezet között 
pénzügyi kapcsolat. 

Ferinc Vince válaszában elismerte hibázott, de nem jutott eszébe a belépés de ez nem jelenti azt, 
hogy nekik derogálna belépni. 
Igen verseny rendezésre, a közgyűlés által meghatározott módon. 

Ferinc Vince Javaslatot tesz a gazdasági beszámoló és a felügyelő bizottság beszámolójának 
elfogadására. 

A közgyűlés kettő ellenszavazat és két tartózkodás mellett elfogadta gazdasági beszámolót és a 
felügyelő bizottság beszámolóját 

Alapszabály módosítás 

Vörös Gyula ismerteti az alapszabály módosítására tett javaslatait 
Szabadi Tibor: Javasolja az alapszabály módosításának előkészít és egy következő közgyűlésen 
módosítani. 

Ferinc Vince: Megszavaztatja a közgyűlést a módosítási javaslatok egy következő közgyűlésen való 
tárgyalásáról. 

Látható többség. 

Tisztségviselők Választása 

Ferinc Vince: Ismerteti a Választás menetét mely szerint az első körben az elnök személyére 
szavazunk majd az elnökségi és az ellenőrző bizottság tagjaira adjuk le a voksainkat. 

Dr Szép Jenő: Bemutatkozik és ismerteti a jövőbeli terveit 

Az első körben harminc érvényes szavazat érkezett 
melyből 23 szavazatott kapott Ferinc Vince és 7 szavazatot kapott Dr Szép Jenő 

 

 

 

 



A második Körben a szavazatok alakulása: Érvényes szavazatok száma 30 

Elnökségi tagságra: 
                                  Pretz János  12 
                                  Dr Szép Jenő  20  
                                  Sebők Vendel 27 
                                  Lukács Norbert 23 
                                  Fehérvári Tamás 28 
                                  Vörös Gyula  18 
                                  Kiss László  29 
                                  Török András 22 

Felügyelő bizottság: 

 elnök: Szabadi Tibor  30 
 tagok. Hallai Zoltán   30 
  Hirsch János  29 

Az eredmények ismeretében Ferinc Vince ismerteti a következő ciklus vezetőségét, és gratulál a 
megválasztottaknak 

 

Az MKSSZ elnöke Ferinc Vince 23 szavazattal 

 elnökség : Dr Szép Jenő  20  
                                  Sebők Vendel 27 
                                  Lukács Norbert 23 
                                  Fehérvári Tamás 28 
        Kiss László  29 
                                  Török András 22 

                                  Török András 22 

Felügyelő bizottság: 

 elnök: Szabadi Tibor  30 
 tagok. Hallai Zoltán   30 
  Hirsch János  29 

Megkéri az új elnökség tagjait, hogy foglalják el a helyüket a vezetőség asztalánál 

 

Versenynaptár 

Ferinc Vince ismerteti a tervezett versenynaptár tartalmát és változásait. 
Vörös Gyula a Sirály kupa részleteiről ad tájékoztatást. 
Filipovics Atilla jelzi, vállalnák a Köztársaság kupa másik fordulóját ápr 06-07 Fertőszentmiklós 



Ferinc Vince megszavaztatja 2012 évi versenynaptárat: 

Látható többség. 

2013-as költségvetés tervezete 

Ferinc Vince megkérdezi a közgyűlést Kinek van kérdése a benyújtott költségvetési tervezethez. 

Kiss László: A költségvetésben található 600000FT-os szakmai képzésre elkülönített összeg. 
Ebből az összegből javasolja elkülöníteni egy részt melyet szakmai irodalom fejlesztésére lehetne 
fordítani. 
Ferinc Vince: Támogatja a javaslatot és esetlegesen az egyéb kiadások rovatból is lehet erre a célra 
elkülöníteni. 
A nemzetközi versenyekkel kapcsolatosan  az elnökség úgy döntött nem korlátlanul lehet kifizetni. 
1 személyes repülő esetén 350000 forint 2 személyes repülő esetén 600000 Ft. Több jelentkező 
esetén arányosan csökken a kifizethetőség. A hazai versenyek rendezésére  150000 -200000 Ft 
utalható ki.  

Ferinc Vince megszavaztatja a tagságot a 2013 versenynaptárról. 

A tagság egyhangúlag elfogadta a 2013-as versenynaptárt 

Ferinc Vince. A tagság engedélyét kéri a 2014-ben rendeződő UL VB hez 2 000 000 Ft kölcsön 
felvételének, amit a VB bevételeiből fizetne vissza. 

Kiss László:Kéri az elnök urat tájékoztassa a közgyűlést a VB rendezés részleteiről. 

Ferinc Vince: Részletes ismertetést nyújt a versenyrendezés szerződések és anyagi, erkölcsi felelősség 
problémáiról. Részletezi a hazai verseny rendezésének anyagi és erkölcsi előnyeit. 

Felteszi a kérdést Van e valakinek ellenvetése, hogy a költségvetés tartalékából finanszírozni 
lehessen. 

A közgyűlés az elnökség hatáskörébe utalta a döntést. 

Egyebek 

Pethő Sándor: Bemutatkozik és ismerteti az eddig elvégzett szakmai munkát és a jövőbeli 
feladatokat. 
Beszámol az oktatás lehetőségeiről. 

Ferinc Vince: VB rendezéséhez nyelvet tudó személyek jelentkezését várja. A tagságot felkéri 
segítsenek a lehetséges szponzorok felkutatásában. Kéri az MRSZ elnöki tagságának felmentését. 
Javasolja Dr Szép Jenő megválasztását az MRSZ elnökségébe. Dr szép Jenő nem volt elérhető Ezért a 
közgyűlés Fehérvári Tamást javasolta az MRSZ elnökségébe 

 

 

 



Több kérdés nem érkezett Így az elnök úr a közgyűlést berekesztette 

 

Budapest 2013 03. 02  

 

         Gyömbér István 

 


