
Az MRSz Szabadrepülő Szakbizottságának beszámolója a 2014-es évről  
 

A beszámoló az MRSz siklóernyős és sárkányrepülő sportágai érdekében végzett szakbizottsági munka 

elemeit tartalmazza, a nem MRSz-ben üzemeltető klubok egyes sportolói jelzései alapján a különböző 

üzemeltetési környezet hatásainak vizsgálata nélkül. Így olyan kérdések, mint a hatósági engedélyek helyzete, a 

képzés, a REBISz tapasztalatai, a repülésbiztonság, légialkalmassági vizsgálatok, starthelyek működtetése, nem 

képezik részét ennek a beszámolónak. 

 

Szakbizottságunk az év kezdetén az MRSz díjkiosztóra megszervezte a díjazottak kiértesítését és a 

2013-as Év sportolója sportszabályzat szerinti felterjesztését, valamint a 2013-ban rekordokat repült pilótáink 

díjazását. Miután szakbizottságunk hatáskörét meghaladta az FAI teljesítmény jelvények megrendelése és 

átadása az az MRSz főtitkárának feladata maradt. Hasonlóan az előző évekhez az MRSz főtitkára nem tudta a 

FAI illetékesétől a jelvényeket megrendelni az FAI ebben a kérdésben 3 éve tartó zavarai miatt. 

A szakbizottság kiírta a verseny rendezői pályázatot. A beérkező pályázatok támogatásáról a szakági 

szekcióülés döntött (ezen a nem MRSz-ben üzemeltető klubok is rendelkeztek az MRSz alapszabálya szerinti 

mandátummal, némelyikük élt is vele – szavazott, tehát hamis az az állítás ami alapján az ügyészség 

törvénytelennek minősítette szakbizottságunk működését). 

 A szakbizottság kiírta a pályázatot a válogatott keret vezetői posztokra (siklóernyős távrepülő, 

siklóernyős célraszálló, siklóernyős acro és sárkányrepülő). Két pályázat érkezett, siklóernyős távrepülő területre 

Simonics Péteré, siklóernyős célraszálló területre Ónódy Miklósé. A pályázatokat a szakbizottság elfogadta, a 

válogatott keretek vezetőit az MRSz elnöksége elé kinevezésre felterjesztette.  

A benyújtott rekordok hitelesítését nem volt módunk elvégezni, mert az év során szakbizottságunk 

legitimitását az MRSz néhány klubja megkérdőjelezte, és a versenyek rendezői a hitelesítéshez szükséges 

adatokat szakbizottságunkhoz nem juttatták el. Így a 2014 évi rekordok összegyűjtése és hitelesítése a 

következőkben megválasztott szakbizottság feladata lesz. 

 A sportszabályzat módosításához munkacsoportunk megkezdte az aktuális FAI sportkódex fordítását, 

de a fenti okok miatt ez a munka is megállt. Így a sportszabályzatok aktualizálása szintén a következőkben 

megválasztott szakbizottság feladata lesz. 

 A MOB felhívása alapján pályázatot adtunk be az utánpótlás korú sportolóink támogatására. Az MRSz-

en keresztül 595 ezer Forintot sikerült erre a célra nyernünk, amelyet saját forrásainkból mintegy 140 ezer 

Forinttal még kiegészítettünk. A programban mintegy 37 utánpótlás korú sportolóból 15-en vettek részt. A MOB 

felé a program költségvetésével elszámoltunk. 

 Szerződtünk az MRSz-el a 2013-as évi eredményességi juttatásért, amelyre 462 ezer Ft-ot kaptunk a 

szövetségtől. A szakbizottság döntése alapján azoknak a sportágaknak az EB, VB költségeit támogattuk ezzel, 

amelyek versenyzői eredményei alapján kaptuk a támogatást. Így Bolyán Anikó célraszálló siklóernyős 

világjátékokon elért 5. helyezéséért 168 ezer Forintot, Bertók Attila sárkányrepülő világbajnokságon elért 4. 

helyéért 189 ezer Forintot, Ujhelyi Balázs sárkányrepülő világbajnokságon elért 8. helyéért 105 ezer Forintot 

kaptunk.  

 Felterjesztettük az MRSz elnökségéhez a Vb-re, EB-kre nevezendő válogatott csapatokat, és kiizettük 

nevezési díjaikat, illetve a versenyzők egyéb költségeihez is hozzá járultunk a szakági szekcióülésen eldöntött 

pénzügyi tervnek megfelelően. Nevezett versenyzőink a 2014-es világverseneken: 

Sárkányrepülés VB. Annecy, Franciaország: 

Ujhelyi Balázs PSE 

Kovács Endre PSE 

Kis Attila (sérülés miatt visszalépett) 

Siklóernyőzés EB. Kopaonik, Szerbia: 

Rácz Balázs  ASE 

Dóránd Szilárd MPC (sérülés miatt visszalépett) 

Sokacz Milán MPC 

Medgyesi Károly FlyAway 

Acro siklóernyőzés: 

Grillmayer Alexandra  

Siklóernyős célraszállás: 

Kaszás Sándor (Szoboszlói Darazsak) 

Strak Dávid ASE (munka miatt visszalépett) 

Bolyán Anikó 

Szabó Péter 

Grillmayer Alexandra 

Örkényi Márk 

 



Az alábbi táblázatban a szakbizottság tevékenységével támogatott programok elszámolása látható. A táblázat 

pénzügyi tervét a szakág működési szabályzata alapján összehívott MRSz szakági szekcióülés szavazta meg 

2013. december 14-én. A források jelentős részét képező szakági sporttámogatáshoz kizárólag az MRSz-ben 

üzemeltető klubok sportolói járultak hozzá. Bár az év elején az MRSz-en kívül üzemeltető klubból 25 sportoló 

az MRSz elnökségi és közgyűlési döntéseinek hatására befizette a szakági díjat, azonban azt valamennyiüknek 

visszautaltuk az MRSz legutóbbi, a szakbizottságunkat manipulatív módon megszüntető közgyűlését követően. 

     

Bevételek terv 2014 27.aug 

Áthozat előző évről 720 000 720 000 

Szakági sporttámogatás 1 800 000 1 984 000 

MOB utánpótlás támogatás 0 595 000 

MRSz eredményességi juttatás 462 000 462 000 

Bevételek összesen: 2 982 000 3 761 000 

maradvány: 2 000 180 826 

Kiadások 

  
Kiadások összesen: 2 980 000 3 580 174 

Utánpótlás felkészítés 0 735 829 

Sikle XC EB nevezési díjak 550 000 549 840 

Sárkányrepülő VB nevezési díjak 590 000 460 062 

Sikle Célraszálló EB nevezési díjak 350 000 353 136 

Sikle Acro elő VB felkészülés 120 000 127 545 

PiSE Kupa  150 000 150 000 

Siklóernyős Célraszálló FAI 2 120 000 118 463 

Sikle.XC.Magyar Nemzeti Bajnokság  400 000 400 000 

Sirály Kupa Sárkányrepülő Magyar Bajnokság 50 000 50 000 

Siklóernyős Liga egyik fordulója 100 000 100 000 

Greda Open  50 000 50 000 

PPG VB felkészülés 80 000 80 000 

PPG NB 120 000 120 000 

2013-as díjkiosztó díjai, Siklőernyős NB díjai 100 000 85 299 

Magyar SIRESz Kupa nevezés 150 000 150 000 

Zala Kupa Sárk 50 000 50 000 

 

Eddigi eredmények 2014: 

Ujhelyi Balázs sárkányrepülő VB. egyéni 3. hely 

Kovács Endre sárkányrepülő VB egyéni 5. hely 

Sárkányrepülő válogatott VB csapat 3. hely 

Grillmayer Alexandra siklóernyős acro világkupa női 1. hely  

Rácz Balázs siklóernyős távrepülő EB egyéni 25. hely 

 

Pusztán költségkímélés miatt nem vettünk részt a CIVL ülésén Indonéziában, Balin. Proxinkat átadtuk 

Zeljko Ovukának a szerbiai küldöttnek. Ez azonban csak pénzügyi szempontból jelent megtakarítást. Nem 

tartjuk helyesnek, hogy a nemzetközi vérkeringésben közvetlenül nem veszünk részt, észrevételeinkkel, 

javaslatainkkal és személyes részvétellel is jelen kell lennünk az üléseken, képviselnünk kell a hazai siklórepülés 

érdekeit.  

A sportágak beszámolói a 2014-es évről a sportév lezárásakor készülnek el, ennek értékelése a 

következő szakbizottság feladata lesz. 

 

 

 

 


