
 
 

MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE 

HUNGARIAN FREE FLYING ASSOCIATION 

 
 

 
JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE 

ELNÖKSÉGÉNEK 2018. április 20-i üléséről 

 

Az ülés helyszíne: A szövetség székhelyén (1138 Budapest Dagály utca 11.) 19.00 kezdettel  

 

Jelen vannak:  
Kerekes László elnök, 

Szöllösi László elnökségi tag (telefonos kapcsolattal), 

Jenes Győző elnökségi tag, 

Puskás Imre Fegyelmi Bizottsági tag 

Lányi Aladár Fegyelmi Bizottsági tag 

Napirend: 

1. Beszámoló a pénzügyi helyzetről 

2. Közgyűlés előkészítése. 

1. Beszámoló a pénzhelyzetről. 

Szövetségünk 24 tagszervezete a 2018. április eleji adatok alapján 892 fő befizetését 

figyelembe véve a tervezett bevételt időarányos. A tervezett kiadásainkat a jelenlegi bevétel is 

fedezi, így a lekötött 4.593.117 Ft-ot egyenlőre nem kell felbontani. A banki lekötés a 

továbbiakban jelentéktelen hozamot nyújt, de nincs értelme hozzányúlni addig, amíg a 

székhely kérdésünk meg nem oldódik. 

2. A rendkívüli közgyűlés előkészítése. 

 

Áttekintve az alapszabályunkat és a választásokat, megállapítottuk, hogy a fegyelmi 

bizottságunk megbízatása 2017-ben lejárt (eltelt az 5 év, amióta választottuk Őket). 

A HFFA teljes elnöksége a közgyűlésen lemond megbízatásáról, mert Jenes Győző 

megválasztása óta eltelt 5 év és úgy gondoljuk, hogy az alapszabály értelmében a teljes 

elnökséget célszerű a további 5 évre választani. A következő 5 évre fegyelmi Bizottság és 

Elnökség választása a közgyűlés jogköre. 

A jelenlegi elnökség és a fegyelmi bizottság valamennyi tagja vállalja a feladatot a 

következő 5 évre. További jelöléseket a közgyűlésig az info@hffa.hu email címre lehet tenni. 

Ugyanakkor közgyűlési döntést kell hoznunk a 2017 évi mérleg elfogadásáról is. Ezért 

az elnökség a kérdések eldöntéséhez 2018. június 24-ére csütörtökre 18 órai kezdéssel 

összehívja a tagszervezetei küldötteit rendkívüli közgyűlésre a szövetség székhelyére 

(Bp.XIII. Dagály utca 11. 2.emelet) az alábbi napirend megtárgyalására: 

1. 2017-es mérleg elfogadása 

2. Elnökségi tagok jelölése és megválasztása 

3. Fegyelmi bizottsági tagok jelölése és megválasztása 

Az alapszabályunk 1.11. pontja alapján határozatképtelenség esetén egy órával később 

19 órára változatlan napirenddel ugyanoda megismételt Közgyűlést hívunk össze, amely 

ekkor a megjelentek számától függetlenül az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes.  
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