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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
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Az alapszabályunk szerint a közgyűlés meghirdetése előtti taglétszámok. Az MRSz új Alapszabálya
szerint ez alapján kell az egyesületek képviseletének mandátumot adni:

egyesület
AC.Hajdúszoboszló
Airborne SE
Amatőr SE
Békéscsabai LE
Budai SE
Easy Fly SE
Eger SRK
Felhőút SE
Fly Air SE
Free Air
Gedeon Ferenc SRK
Griff SE

befiz.
2014.
július
19-ig
10
111
346
16

111
346

5
20
4
60
9

75
7
32

egyesület

jelen

75

Gyöngyösi SSK
Kettő SE
Mátra Extrém SK
Műegyetemi SE
Pannónia Solaris RE
Pilisi SE
Sirius SE
Sky Escort SE
Soproni SSE
Szoboszlói darazsak
Tokaj Fly SE.

befiz.
2014.
július
19-ig

jelen

13
47
26
9
18
7

88
6
23
19
41

32

Az eredetileg meghirdetett időpontra (2014. július 19-re) összehívott közgyűlés határozatképtelensége
miatt az új időpontban a megismételt közgyűlés létszámtól (mandátum számtól) függetlenül
határozatképes.
A mandátum számot meghatározó létszámok, 23 tagegyesület 992 befizetett létszáma alapján jelen van
4 egyesület képviseletében 564 szavazat (56%)
Levezető elnök: Kerekes László
Jegyzőkönyv hitelesítők: Gyócsi Brigitta, Csiga Sándor
A közgyűlésről jegyzőkönyvi kivonat készül.
A közgyűlés napirendje:
1. Alapszabály módosítás
2. Elnökség választás
Ad.1.) A közgyűlésen jelen lévő négy egyesületet képviselő hat személy egyetértett abban, hogy az
első napirendi pont előkészítetlen, az egyesületek számára megvitatásra előkészített anyag – az MRSz
közgyűlés miatt – még nem mehetett ki.

MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN FREE FLYING ASSOCIATION
Abban is egyhangú egyetértés volt, hogy egyesületeink mind szabad repüléssel foglalkozó
szervezetek, nem szerencsés – és egyáltalán nem a tagság szándéka szerinti – a repülés
versenyidőszakában közgyűléseket összehívogatni, mert annak csak sekély részvételi arány lesz az
eredménye. Lásd az MRSz közgyűléseit.
A legutóbbi MRSz közgyűlésen a tagegyesületek jelentősen kis képviseletével olyan alapszabály
született, ami egyáltalán nem tükrözi az MRSz többségének szándékát, és a bírósági bejegyzése is
aggályos. Ezért célszerű megvárnunk az MRSz alapszabályának bírósági bejegyzését, mert egyenlőre
azt a saját szervezetünk alapszabályának megalkotásához mintaként nem használhatjuk (például:
mandátum elosztás, tagok bejelentési kötelezettsége, képviselet).
Addig a meglévő alapszabályunk azzal a kitétellel tekinthető érvényesnek, hogy abban amit a PTK
változásából adódó jogszabályi részek, illetve az MRSz alapszabály változásából adódó szervezeti
részek felülírnak, azt a saját alapszabályunkban már nem tekintjük érvényesnek.
Vagyis: az elnökségünk 3 tagú kell legyen, 5 évre választva. A megismételt közgyűlés nem eshet az
eredeti közgyűlés meghirdetésének napjára. A szövetségünknek nem tagjai automatikusan az MRSz
szabadrepüléssel foglalkozó felvett tagszervezetei, hanem csupán azok, akik kérték tagfelvételüket
hozzánk. Azaz nem tagunk az Eged Eagles, a Fly Away, az MPC, a SIRESz, és a Sky Club Győr. A
szavazati jogok gyakorlása a tagszervezeteink számára egyenlőre az MRSz megváltoztatott
alapszabálya szerinti mindaddig, amíg a bíróság azt el nem utasítja, vagy saját közgyűlésünk más
döntést nem hoz. Azaz: a közgyűlésen a tagok képviselőjük útján vesznek részt. A tagok illetve a
tagok képviselőinek, a közgyűlés meghirdetésének napján, a szövetség tagdíjelszámolásába
bejelentett, minden tagja után 1 szavazata van. A tagok képviselői tetszőleges számú természetes
személy tagot képviselhetnek, amit az egyesület vezetője megbízólevéllel írásban igazol.
Szövetségünk nem az MRSz Szabadrepülő szakága, ebben az évben egyesületeink saját taglétszámuk
alapján képviseltethetik magukat, amit a SIRESz-hez és az MKSSz-hez hasonlóan ebben az évben a
HFFA-n keresztül, mint a díjfizetési szolgáltatással megbízott szervezeten keresztül fizethetnek az
MRSz-be.
Szövetségünk tagszervezetei ebben az évben szövetségünk és az MRSz által kötött szerződés
értelmében szövetségünkön keresztül kapják tagjaik számára a REBISZ szolgáltatást és
szövetségünkön keresztül tartoznak az MRSz siklóernyős és sárkányrepülő képző szervezetéhez.
Szövetségünk tagszervezetei a HFFA önálló (MRSz-től független) hatósági engedéllyel rendelkező
siklóernyős és sárkányrepülő tanúsító szervezetéhez tartoznak a HFA-ba bejelentett siklóernyőik és
sárkányrepülőik tekintetében.
Szövetségünk továbbra is a legnagyobb hazai siklóernyős és sárkányrepülő szervezet, tagja az Európai
Siklóernyős és Sárkányrepülő Uniónak (EHPU).
A sporttal kapcsolatosan mindenkinek, aki befizette szervezetünkhöz a szakági működéshez az MRSz
2013. december 14-i szakági szekcióülésén megszavazott díjakat és klubja nem tagja
szövetségünknek, a befizetett 6000 Ft többlet díjat visszafizetjük. A sportra kapott támogatásokkal
elszámoltunk az MRSz felé, szövetségünknél a sport támogatására külső szervezettől (MOB, MRSz,
SIRESz. MPC, Fly Away, Egeg Eagles) befizetett egyetlen forint sem marad. Így a továbbiakban aki
nem tagunk, annak nincs köze éves pénzügyi tevékenységünkhöz.
A starthelyekkel kapcsolatban tagjaink starttámogatásra befizetett pénzével tagjaink felé a
közgyűlésen elszámolunk.
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Az IPPI kártyák kezelése az MRSz képző szervezetének felügyelete alá tartozik, azt 2014 december
31-ig a főtitkár által kijelölt személyek végzik. Elszámolása a HFFA pénzterve szerint történik a
következő pénzügyi tervet meghatározó közgyűlésekig.
Ad.2) Az elnökség 6 tagjából hárman lemondtak elnökségi tagságukról: Gyócsi Brigitta, Fekete
Kornélis és Blaumann Attila. Így a korábban választott elnökségből hárman maradtak elnökségi tagok:
Kerekes László elnök, Szöllösi László és Jenes Győző elnökségi tagok. Ezért válsztásra niinc szükség.
A közgyűlés a lemondott Blaumann Attila helyett banki aláírónak egyhangúlag megszavazta Jenes
Győzőt.
Ezzel a közgyűlést befejeztük.

