SZABAD REPÜLİK SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN FREE FLYING ASSOCIATION

Jegyzıkönyvi kivonat
a Szabad Repülık Szövetségének Közgyőlésérıl
Idıpont:
Helyszín:

2009. március 8. 10 óra
1138 Budapest, Dagály u.11. 2. em. tanterem.

Szavazásra jogosultak az alábbi egyesületek képviselıi (28 érvényes mandátum):
egyesület
AC.Hajdúszoboszló
Airborne SE
ASE
Békéscsabai LE
Békéscsabai SK
Blue Sky SE
Budai SE
Cumulus SE
Fınix KSE
Easy Fly
Eged Eagles SE
Eger SRK
Felhıút SE
Fly Air SE
Fly Away SE
Gedeon Ferenc SRK
Gödöllıi SK
Gyöngyösi sárk
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egyesület
Gyöngyösi SSK
Kecskeméti SE
Kettı SE
Mátra Extrém SK
Miskolci SRK
MPC Extrém SE
Mőegyetemi SE
Nyikom hegyi TK
İcsényi RK
Pannónia Solaris RE
Pécsi SRK
Pilisi SE
Sirius SE
Sky Club Gyır
Sky Escort SE
Soproni SSE
Tokaj Fly SE.
Turul SE

befiz mand

jelen

25
40
27

1
1
1

1
1

0
27

1
1

1
1

9
51

1
1

1
1

26
55
14
21
21
59
4

1
1
1
1
1
1

1
1

10 órakor jelenlévı mandátum létszám: 13 (határozat képesség: legalább 15 mandátum esetén)
Mivel ebben az idıpontban a közgyőlés határozatképtelen, így az alapszabály alapján az eredeti meghívóban
meghirdetett 11 órától, létszámtól függetlenül is határozatképes. A fenti mandátumok közül a hamarabb
távozók és a késıbb érkezettek miatt egy idıben 15, illetve 14 mandátum volt jelen a szavazásoknál.
Napirend:
Egyebek: Szécsi Gábor díj 2008. átadása
A Szabad Repülık Szövetsége elnöksége 2007-ben megalapította a Szécsi Gábor Oklevelet.
Az oklevelet annak a siklórepülésben tevékenykedı személynek adjuk át minden évben, akit a
díjazásra magatartása, a siklórepülés valamelyik ágában kifejtett önzetlen segítı tevékenysége
alapján felterjesztettek és akit a Szövetség elnöksége a jelöltek közül a legalkalmasabbnak tart.
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Szécsi Gábor 1974. március 16-án született, a siklóernyızéssel 2003-ban ismerkedett meg. A
repülésben is az jellemezte kapcsolatát pilótatársaival, mint ami egész egyéniségére jellemzı volt.
Segítıkész és önfeláldozó, másokra odafigyelı és lelkes együttmőködı társa volt azoknak, akik vele
együtt voltak. 2006. május 22-én Olaszországban egy szerencsétlenül végzıdött repülés során
vesztette életét. Az oklevéllel személyiségének, a repülésben oly fontos közösségi tulajdonságok
érvényesülésének szeretnénk tisztelegni.
A HFFA 2007-ben adta ki elsıként ezt a díjat (az „f-AIR PLAY” díjat) Szalay József siklóernyıs
részére, önzetlen magatartásáért a siklóernyıs közösségben.
A fentiek alapján ebben az évben a díjat a HFFA elnöksége Onódy Miklósnak ítélte.
Onódy Miklós szerbiai magyar pilótatársunk, a hazai Siklóernyıs Célraszálló (Paragliding Accuracy
Landing) sport elindítója és mozgatórugója. Két éve valamennyi ilyen hazai verseny szervezésében
részt vesz, és ezt a területet nemzetközi szintre fejlesztette.
A Magyar Repülıszövetség İt bízta meg a Siklóernyıs Célraszálló Válogatott keret vezetésével.
Mint szövetségi kapitány áldozatos és odaadó munkával, példás segítıkészséggel szervezi a
válogatott felkészülését.
Munkája nélkül nem lett volna magyar résztvevıje a 2008-as elsı Siklóernyıs Célraszálló Európa
Bajnokságnak.
Túl a szövetségi kapitányi feladatokon, összetartója a magyar csapatnak, önzetlen kiszolgálója és ha
kell lelki támasza is a versenyzıknek.
Emellett maga is aktív siklóernyıs, sárkányrepülı és PPG pilóta, aki évek óta látja, hogy a képzés és
a sport elválaszthatatlan, és hogy a siklórepülı sport képviselıje is a HFFA kellene, hogy legyen.
1. Levezetı elnök megválasztása: A közgyőlés a levezetésre egyhangúlag Kerekes Lászlót választotta.
2. Jegyzıkönyv hitelesítı megválasztása: Winkler Tamás, Csiga Sándor (nyílt szavazással egyhangú)
3. Új tagok felvétele
A Turul SE kérte az elnökségtıl tagfelvételt. A közgyőlés a felvételérıl nyílt szavazással szavazott.
11 mellette, 3 ellene, 1 tartózkodott arányban a közgyőlés felvette tagjának azzal a kikötéssel, hogy
tagi jogait csak a bírósági bejegyzését követıen gyakorolhatja.
4. Az elnökség tájékoztatója, döntések a mőködéssel kapcsolatban
Elıterjesztés a HFFA 2009-es célkitőzései meghatározására (mellékelve).
Tagság és üzemeltetés (levél a hatóságnak mellékelve)
A HFFA bemutatása (ppt oktatási anyag)
Adminisztratív nehézségek. Lisztes Ildikó bemutatta a klubok információ közlésének hiányosságait.
Nagy gondot okozott, hogy a kiküldött táblázat mellé nem került részletes kitöltési útmutató.
Az elnökségnek már korábban tesztelnie kellett volna a kidolgozott on-line rendszer
mőködtethetıségét, és nagy hiba, hogy ez még nem történt meg. Az on-line nyilvántartási rendszerrel lehetne
megoldani a nyilvántartás egyszerősítését. Az elnökség haladéktalanul tekintse át a rendszer
mőködtethetıségét és intézkedjen a mielıbbi bevezetésére.
Alkalmazottak helyzete:
A fıtitkár a fıállású alkalmazásából visszalépett, ám feladatait, felelısségét továbbra is meg kívánja
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tartani. Munkája során felmerült költségeinek megtérítését kéri.
Az elnökség az adminisztrációs feladatokra fıállású alkalmazottat javasol a félállású helyett. A
bérezésre felajánlható összegrıl és az alkalmazásba vételrıl a pénzügyi terv áttekintése után lehet dönteni.
A volt REBISZ vezetınk egyelıre táppénzen van, ezért a felmondást nem tudjuk vele szemben
érvényesíteni. Ez a szervezet számára 650 ezer Ft többletkiadást is jelenthet. Amint munkaképessé válik, a
felmondásnak érvényt szerzünk.
Lisztes Ildikó a jelenlegi fıtitkári fizetést a feladat bérezésére kevesli (150 ezer Ft nettó bérigényt
jelölt meg), ennyiért a továbbiakban nem tudja az adminisztrációs feladatokat ellátni (a közgyőlés a 2009-es
pénzügyi terv tárgyalásakor erre visszatér).
Egyebek: Ellenırzı Bizottsági vizsgálat (jelentése mellékelve) Az ellenırzı bizottsági jelentést a közgyőlés
nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.
A közgyőlés szavazott arról, hogy a fıtitkár a hiány megfizetése alól mentesüljön. Nyílt szavazással 10
mellette 4 ellene 1 tartózkodással.
A keletkezett hiányt a pénzügyi elszámolás szabályai szerint a fentieket tartalmazó jegyzıkönyvvel kell
rendezni.
Winkler Tamás hozzászólása:
/…/
A novemberi HFFA közgyőlésen azzal a nem titkolt szándékkal jelöltettük magunkat (és itt Elek Zoltánról és
magamról beszélek), hogy a HFFA szervezetében általunk alapvetı hiányosságoknak tekintett eljárásokon
változtassunk.
Hiányosságnak tekintettük a pilóták elégtelen tájékoztatását. Ennek érdekében a megválasztásunkat követıen
létrehoztuk több levelezı listát, melyen keresztül lehetıséget adtunk a fıtitkárnak és az elnöknek körlevelek
kiküldését. Ezt tekinthetjük sikernek. Sajnos azonban csak félsiker. Mert továbbra is "titkon" felkerültek a
hffa.hu weboldalra olyan közérdekő információk, melyek pl. az oktatókat érintik.
Másik fı célunk a HFFA vezetésének, döntési mechanizmusának nyilvánossá tétele. Ezért az elsı elnökségi
ülésen megszavaztattuk, az elnökség mőködését, mely szerint az Elnökségi ülések dátumának és a tervezett
napirendi pontok kihirdetésre kerülnek a hffa.hu weboldalon. Az ülésekrıl készült hangfelvétel és/vagy
részletes jegyzıkönyv az ülések után közreadásra kerülnek. Az elnök szavaival élve, ezt a "dedót" sajnos
nagyon kevés sikerrel tudtuk betartatni. Az elsı 1-2 elnökségi még meg-meg lett hirdetve, de késıbb voltak
olyan elnökségi ülések, amelyekre még az elnökségi tagoknak sem jutott meghívó. A napirendi pontok
elızetesen nem lettek meghatározva, az elnökségi ülések parttalan vitákba torkollottak. Felhívásunkra,
miszerint legalább a hanganyagot tegyük közre az egyébként nyilvános ülésrıl, az volt a válasz, hogy "...nem
gondolod, hogy csak égetnénk magunkat ezzel?". Hát úgy gondoljuk, hogy igen, de ettıl még nyilvános!
Harmadik fı célunk a HFFA önálló, független, jogilag rendezett mőködésének megteremtése. Ennek alapját
a novemberi Közgyőlés döntése adta, melynek határozata szerint a HFFA adja le a kérelmeket az önálló
mőködéshez szükséges engedélyekre. Mindez mindmáig nem teljesült. Miközben az "alternatív" bélyeggel
ellátott Perec -féle egyesülés veszi az akadályokat, addig a HFFA minden területen visszabújt az MRSz
szoknyája mögé.
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Negyedik fı pont az online nyilvántartás befejezése volt, melyet az elızı fıtitkár nem tartott támogatásra
érdemesnek, holott pont egy ilyen rendszerrel lehetett volna elkerülni az innen-onnan felbukkanó
papírhamisítási vádakat. Sajnos az ígért 2009. január vége helyett "csak" február elejére sikerült
bemutatásra érettre csiszolni a rendszert, melyet az elnökségi listán közreadtunk. Sajnos kételnökségi tagot
kivéve (és ezek nem a fıtitkár és az elnök voltak), senki nem reagált a rendszerre, senki nem mutatott
hajlandóságot a rendszer tesztelésére, élesre állításában.
Sokan, sok helyrıl kritizálták a HFFA jogi támogatását. Mi magunk is többször felvetettük ennek hiányát.
Eddigi munkánk során, többszöri kérésünk ellenére egyszer sem sikerült egyik lényeges pontban sem jogi
támogatás elérni. Ezt nagyon sajnáljuk, mert így igazából senki nem tud semmit, hályogkovács módjára
értelmezett jogszabályokra hivatkozunk és a sok ismétlés után még el is hisszük/hitetjük.
Mindezeket a tényeket figyelembe véve arra az elhatározásra jutottam, hogy megköszönve a Közgyőlés
megtisztelı bizalmát lemondok elnökségi tisztségemrıl.
/…/
A levélben foglaltakkal az elnök nem ért egyet, kéri a lemondani szándékozó elnökségi tagokat, ne lépjenek
vissza. Kérésére Winkler Tamás lemondási szándékát még átgondolja.
5. 2009-es pénzügyi terv. A mellékelt pénzügyi tervet a közgyőlés megtárgyalta és nyílt szavazással 11
mellette, 3 tartózkodással elfogadta.
6. Az alapszabály módosítása (a mellékelt, módosított Alapszabály tervezetet a közgyőlés javaslatai
alapján került megszerkesztésre, melyet az elnökség egy késıbbi rendkívüli közgyőlés elé terjeszt,
addig közzé kell tenni a tagszervezetek számára megvitatásra).
7. Fegyelmi Bizottság és Ellenırzı Bizottság megválasztása
Az Ellenırzı Bizottsági tagságról Zsembery András lemondott.
Új jelölés: nem történt
Fegyelmi Bizottság újraválasztására idı hiányában nem került sor.
8. Egyebek: a közgyőlés hozzájárulásával korábban lettek megtárgyalva.

A jegyzıkönyv hiteléül:

___________________________
Csiga Sándor

___________________________
Winkler Tamás
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