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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

 
a Magyar Szabad Repülők Szövetségének éves közgyűléséről 

 
Időpont: 2015. december 13. 13.48  
Helyszín:  1138 Budapest, Dagály u. 11. 2. em.  
 
Az alapszabályunk szerint a közgyűlés meghirdetése előtti taglétszámok. Jelenleg még az MRSz Alapszabálya 
szerint kell az egyesületeink képviseletének mandátumot adni:  
 

egyesület befizetett jelen 

AC.Hajdúszoboszló 14 0 
Airborne SE 110 110 
Amatőr SE 266 266 
Békéscsabai LE 10 0 
Budai SE 5 0 
Easy Fly SE 21 0 
Eger SRK 5 0 
Felhőalap SE 98 98 
Felhőút SE 70 0 
Fly Air SE 3 0 
Free Air 71 71 
Gedeon Ferenc SRK 7 0 
Griff SE 29 29 
Gyöngyösi SSK 14 0 
Kettő SE 57 0 
Mátra Extrém SK 29 0 
Műegyetemi SE 12 12 
Sirius SE 92 0 
Sky Escort SE 1 1 
Soproni SSE 21 0 
Szoboszlói darazsak 20 20 
Tokaj Fly SE. 3 0 
összesen 958 607 

 
Az eredetileg meghirdetett időpontra összehívott közgyűlés határozatképes (958 mandátumból jelen van 8 
egyesület képviseletében 607 szavazat (63%) 
Levezető elnök, jegyzőkönyv vezető: Kerekes László 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Richárd, Tóth Zsuzsi 
Mandátum vizsgálat: Tóth Zsuzsanna 
A közgyűlésről jegyzőkönyvi kivonat készül. 
 
A közgyűlés napirendje: 
 
1. Beszámolók a 2015-ös évről 
2. Starthelyek kérdése 
3. 2016-os tervek és pénzügyi tervezés. 
4. Alapszabály módosítási javaslatok. 
5. Az MRSz és a HFFA kapcsolata 
6. Szécsi Gábor díj átadása 
7. Amennyiben az előző napirendi pontok valamelyike indokolja, elnökség választás. 
8. Egyéb 
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Ad.1.) Beszámolók 
 
Az elnökség korábban közzétett beszámolóját a közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta (szöveges beszámoló és 
táblázatos pénzügyi beszámoló a www.hffa.hu oldalon közzétéve) 
 
Ad.2.) Starthelyek, startalap 
 
A közgyűlés 334 szavazattal mellette, 273 szavazat tartózkodással megszavazta, hogy Jenes Győző vezetésével a 
korábbi SVB létrehozására a HFFA nevében induljon kezdeményezés a SIRESz felé. A starthelyekre 
vonatkozóan közös döntések szülessenek, közös, létszámarányos tehervállalással. 
 
Ad.3.) 2016-os tervek, pénzterv 
 
2016-ra az alábbi díjakat szavazta meg a közgyűlés: 
HFFA személy nyilvántartási díj: 3000 Ft 
Siklóernyő vagy sárkány nyilvántartás, biztosítás, REBISz díja: együléses 3000 Ft, tandem 5000 Ft. 
Startalap díj: 2000 Ft. 
Mentőszolgálat (nem kötelező) 1000 Ft 
A féléves díjak a flottaszerződés kibővítésétől függően augusztus 1 után a fenti díjak 50-50 %-a. 
A közgyűlés 337-299 arányban elvetette azt a javaslatot, hogy a SIRESz-hez hasonlóan az elsőként fizetőknek 
reklámkedvezményt adjunk. 
A közgyűlés egyhangú döntéssel az alábbi pénztervet fogadta el 2016-ra: 
 
Terv 800 fő éves befizetésével számolva  2016.  

B
evételek  

Áthozat előző évről       4 860 953    
Startalap       1 600 000    
HFFA személy niylvántartási díj       2 400 000    
Eszköz (nyilvántartás+biztosítás+REBISZ)       2 500 000    
biztosítás külföldre          700 000    
Mentési alap (200 fő?)          200 000    
Képzési bevétel          200 000    
Banki kamat            20 000    

Bevételek összesen:     12 480 953    

  
maradvány:       1 280 953    

Kiadások összesen:     11 200 000    

K
iad

áso
k 

Starthely támogatás       1 600 000    
Biztosítás       2 400 000    
REBISZ          800 000    
Mentési alap          400 000    
Bér+ járulékok       2 500 000    
Utiktg          500 000    
Képzési kiadások, startkönyv.          200 000    
Hatósági díjak, audit költségek          150 000    
EHPU          500 000    
Irodaszer, számítástechn, tisztítószer          500 000    
Internet, honlap          300 000    
Irodafenntartás, bérlet, postafiók          400 000    
On-line rendszer          250 000    
Jogi, számviteli szolgáltatás          500 000    
Bankktg          100 000    
Posta          100 000    
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Ad.4.) Alapszabály módosítási javaslatok 
 
Jövő év március 15-ét követően minden jogi személy - ezen belül a civil szervezetnek minősülő egyesületek és 
alapítványok is - csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirattal működhet törvényesen. A 
törvényszék arra hívta fel a figyelmet: az érintett szervezetek akkor is kötelesek létesítő okiratukat felülvizsgálni 
és szükség szerint módosítani, ha egyébként nem kívánták volna megváltoztatni. Felül kell vizsgálni minden 
olyan egyesületnek és alapítványnak a létesítő okiratát, amely az új Ptk. hatálybalépésekor - tavaly március 15-
én - már nyilvántartásba bejegyzett, vagy már a nyilvántartásba vételi eljárás alatt álló volt.  
Ezért 2016 február táján egy rendkívüli közgyűlésen az új alapszabály és vonzatai lesznek megtárgyalva. A 
kiinduló javaslatot az alapszabály előkészítéshez a jegyzőkönyv mellékleteként közzétesszük. Keressük azt a 
jogász, aki elvállalja ennek a feladatnak a jogi szakmai támogatását (kidolgozás, ellenjegyzés, benyújtás). 
 
Ad.5.) MRSz –HFFA 
 
Az MRSz elnöksége legutóbbi ülésén kinyilvánította, hogy nem kívánatos a gyűjtőszövetségek tagsági viszonya 
az MRSz-ben. Ez csak zavart okoz, és a tag és mandátum nyilvántartás áttekinthetőségét megnehezíti. Mivel a 
HFFA-nak önmagában nincsenek befizetett egyéni tagjai az MRSz-be, tagszervezeteink a HFFA alapszabályából 
adódóan kötelesek voltak MRSz tagok lenni (ellentétben pl. a SIRESz alakulásakor meghirdetett programmal), 
mivel 2009-ben az MRSz elnöksége a szakág döntése alapján a HFFA-t fogadta el a szakági szervezetnek. Az 
MRSz akkori főtitkára kierőltette, hogy a HFFA az MRSz tagszervezete legyen (hasonlóan az MKSSz-hez, akik 
2004 óta voltak az MRSz önálló jogi személyiséggel rendelkező szakága). Szervezetünket az akkori MRSz 
alapszabály alapján – mint MRSz szakágat az MRSz elnöksége tagjai közé felvette. Azonban 2014. júliusa óta az 
MRSz közgyűlés döntése alapján már nem vagyunk az MRSz szakága. Ezért nincs jelentősége, hogy tagi 
státuszunkat az MRSz-ben fenntartsuk.     
Tagszervezeteink saját jogi személyiségük alapján szereztek az MRSz-be tagfelvételt, az Ő tagi státuszukat ez a 
döntés nem befolyásolja. Viszont a továbbiakban az MRSz felé adminisztrációs és tagdíjfizetési ügyeiket 
közvetlenül maguk kell rendezzék. Az MRSz alapszabálya betartását a HFFA a továbbiakban nem veszi 
figyelembe. 
A javaslatot a közgyűlés 388 szavazattal 190 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Ad.6.) Szécsi Gábor Diploma 
 
A díjat a Szabad Repülők Szövetségének elnöksége Szécsi Gábor emlékére alapította 2007-ben.  
Szécsi Gábor 1974. március 16-án született, a siklóernyőzéssel 2003-ban ismerkedett meg. A repülésben is az 
jellemezte kapcsolatát pilótatársaival, mint ami egész egyéniségére jellemző volt. Segítőkész és önfeláldozó, 
másokra odafigyelő és lelkes együttműködő társa volt azoknak, akik vele együtt voltak. 2006. május 22.-én 
Olaszországban egy szerencsétlenül végződött repülés során vesztette életét. Az oklevéllel személyiségének, a 
repülésben oly fontos közösségi tulajdonságok érvényesülésének szeretnénk tisztelegni.  
A díjat annak a siklórepülő sportolónak adjuk, aki az év során a hazai siklórepülésért segítőkészségével, 
másokért vállalt áldozatos munkával példaértékű magatartást tanúsított.  
2015-ben a HFFA ezt a díjat Lobmayer Ferencnek ítélte oda, mert nagyon sok jó tettével, pozitív hozzáállásával 
segíti a siklóernyőzés oktatását országunkban. Ernyőket, beülőket adományoz folyamatosan az arra rászoruló 
kluboknak, ezzel növelve az oktatások színvonalát, biztonságát. Készpénzzel is támogatta egyik siklórepülő 
oktatási centrumunkat 2015-ben. 
 
Ad.7.) Elnökség 
 
Azt, hogy egy szövetség elnöksége kizárólag 3 fős lehet, az MRSz elnöke tévesen állította. Emiatt mi hibásan 
redukáltuk a HFFA elnökségét 3 főre. A februárra tervezett közgyűlésünkön az alapszabályban egyértelműen 
rögzítjük az elnökségi tagok számát és annak megfelelően a tisztújítást is napirendre tűzzük. 
Várjuk a klubok részéről jelöltjeiket a HFFA elnökségi posztjaira. 
Szalai József jelezte visszalépési szándékát az Ellenőrző Bizottsági tagságával kapcsolatosan. Erre a posztra is 
várunk javaslatokat. 
 
Egyéb napirendi javaslat nem érkezett, ezzel a közgyűlést 16.30-kor bezártuk. 
 


