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Megnyitó – Ferinc Vince Elnök 

Mandátumszámlálónak Tetézi Lajos jelölve. Elfogadva egyhangúlag. 

Bognár István, Szabó József szavazatszámlálóknak jelölve. Elfogadva egyhangúlag.  

Jegyzőkönyvvezető Lukács Norbert, elfogadva egyhangúlag. 

Hitelesítő Jaros Imre és Balogh István elfogadva egyhangúlag. 

68,57 % részvételi arány = 35 fő küldött van jelen, a közgyűlés határozatképes.  

Napirendi pontok: 

1. Elnökségi beszámoló  

2. 2014 gazdálkodásáról szóló beszámoló 

3. Felügyelő bizottság beszámolója 

4. Választás. Szép Jenő helyett elnökségi tag választása 

5. 2015 versenynaptár  

6. 2015 költségvetése 

7. Egyebek (Egyhangúlag elfogadva) 

1. Elnökségi beszámoló 

400 gép és 600 pilóta 200 inaktív, így összesen 800 tag a szövetségen belül.  

Matkópusztai világbajnokság és annak eredményei (22 magyar résztvevővel)  

A Rétsági elméleti továbbképzést támogató rendezvény sikeressége, 136 résztvevővel.  

A Hatósági audit eredményes volt. Oktatói engedélyek terén nem történt előrelépés, a hatóság 
jelenlegi álláspontja alapján csak szakszolgálati engedély létezik.  

Az egyesületi nyilvántartások pontosságának a fontossága, amit növel a hatósági ellenőrzés 
fokozódása. Az MKSSZ körein belül nehézséget eredményezhet. A szövetséget is 
veszélyeztetheti a hatóság által észlelt hiányosságok növekedése.  

Az év sportolója Tóth Dávid az elnökség döntése alapján.  

o Szabó László kérdése: nyilvántartások felelőssége a szakmai vezetők felülvizsgálata.      

o Kerekes László: cima ülésen volt-e MKSSZ küldött? Tagság? A PPG az UL szakágon 
belül legyen díjazva éves szinten.  

o Filippovics Attila megköszönte az elnökség segítő hozzáállását.  



Beszámolók elfogadva egyhangúlag.  

2. Gazdálkodásról szóló beszámoló 2014 évről 

Részletes keretszámokat a tagok korábban megkapták. Összes bevétel 14 370 eHUF. 

Összes kiadás: 12.670 eHUF, Eredmény 1.700 eHUF. Részletes beszámoló…  

Szakmai kiadásokhoz tételes magyarázat fűzése. Térképpontosítások jogosultsága az MKSSZ-
nél van elszámolva.    

Mérleg elfogadva egyhangúlag.  

3. Felügyelő Bizottság beszámolója – Szabadi Tibor 

Felügyelő bizottság beszámolója nem lett nyilvánosságra hozva a honlapon. 2 ülés volt a 
közgyűlés óta. Mérleg és eredmény kimutatás. A tendenciákat vizsgálták a tervhez képest és 
az előző évhez képest is. Változások nyomon követése. Összegezve azt mondhatjuk, hogy a 
terveknek megfelelően alakult, a közgyűlés elképzeléseinek megfelelt a szövetség 

működtetése. Magas a pénztár összege, a kezelési szabályzattal ellentétes. Bevételek nem 
jöttek be, a pénz nem lett lekötve, azaz kamatnyereség nem jelentkezett. A házipénztár 
használata eltér a szabályzattól, ezen változtatni szükségeltetik. 

Célellenőrzések is voltak. A térképes kiadás nem az MKSSZ költsége, azonban ide került.  

Számla UL motor vásárlásról. A számla nem felelt meg a formai előírásoknak. Adósok listája, 
A tartozásokat ne lehessen kikerülni, a tagdíjaikat a szövetség felé ne engedjék kifizetni. 

A versenyek kiadásainak részletesebb dokumentálása indokolt lenne.  

Összességében a 2014 évi gazdálkodás elfogadását javasolja a közgyűlésnek.  

Hozzászólások: 

Bankszámla mozgásai nem tudjuk pontosan miért alakultak úgy, ahogy.   

Szavazás: 1 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés. 

Felügyelő bizottság beszámolóját  

Pető Sándor beszámolója 

Azonosítók. Légialkalmassági lejár, a jelenlegi szabályok szerint kell eljárni. Tanúsítók a 
honlapon tájékozódjanak (MKSSZ). Kettő éve ebben a tanúsító rendszerben dolgozunk. 
Adatnyilvántartások pontosságára figyeljünk, mert itt is lesz jelentősége. + 3 betű és 3 szám 
lesz a megjelenési forma.  

Martinecz Endre kiegészítése. Ebből vita.  

Kiss László kiegészítése az orvosi engedélyekről. Aki oktat csak 2 osztályú orvosival oktathat.  

Lamp kategória a második évre, 4000 HUF illetékbélyeggel.  



Guriga hozzászólása. Jogszabályi háttér nem erről szól és kifogásolja a zavarodottságot ebben 

a helyzetben. Minden hatósági módosítás 5000 HUF, az adatok pontatlansága ennyibe fog 
kerülni.  

4. Tisztségviselő választás az elnökségbe 1 fő 

Jelöltek, akik elfogadták a jelölést: 

1. Pető Sándor + 35/17 

2. Keserű Lászlóné + 35/5 

3. Filippovits Attila + 35/12 

Jelöltek, aikik nem fogadták el a jelölést 

1) Palic - 

2) Martinec - 

3) Túróczy Endre – 

Mészáros László MRSZ Elnök reflektálása a felvetésekre 

Szakági kérdésekben az MRSZ elnöksége nem dönthet és nem is fog dönteni.  

Elnökség létszáma azért 3 tagú, mert a ptk ezt írja elő. Ez a megállapítás sokak szerint félreértésen 
alapul, mivel a ptk. azt írja elő, hogy MINIMUM 3 fő kell, hogy legyen az elnökség létszáma. Felső 
létszámbeli plafon nincs.  

A kormánynak nincs koncepciója a magyar repülőterekkel kapcsolatban.  

MRSZ stabilizálta magát a családi ékszer eladásával. Több ezüst nincs!  

Mérlege jelenleg nulla, azonban a következő évre 2-3 millió HUF plusz eredménnyel számol.  

5. Rendezvénynaptár  

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

6. 2015 év költségvetése 

Kiadási oldal 20 mHUF.  

Kiss László. Aki versenyt rendez és kap versenytámogatást az adjon tájékoztatást. Szerződéses feltétel. 
A közgyűlés a 2015 évi költségvetést egyhangúlag elfogadta.  

7. Egyebek témaköre.   

Zárás 14:58  

Budapest, 2015. március 7.    Készítette:  Lukács Norbert 


