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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
a Magyar Szabad Repülők Szövetségének éves közgyűléséről 

 
 
Időpont: 2021. december 13. 18.00  
Helyszín:  Elektronikus konferencia Zoom alkalmazásával  
 
Az alapszabályunk szerint a közgyűlés meghirdetése napján érvényes taglétszámok.  
 

egyesület érvényes 
mandátum 

mandátum
jelenlét 

Az egyesületet képviselte 

AC.Hajdúszoboszló 12 12 Budai Krisztián 
Airborne SE 97 97 Szebenyi Virág 
Apolló RK 5   
ASE  292 292 Prosszer Mihály 
Békéscsabai  SK 7 7 Galbács Mihály 
Budai SE 6   
Easy Fly 23   
Etyeki SE 4   
Fabulon SC 22 22 Kerekes László 
Fair Play 125   
Felhőalap SE 95 95 Beliczay Koppány 
Felhőút SE 64 64 Szabó Péter 
Fly Air SE 3   
Free Air SE 126 126 Jenes Győző 
Gedeon Ferenc SRK  10 10 Béres Károly 
Griff SE 77 77 Gyócsi Brigitta 
Gyöngyösi SSK 10   
Kamikaze SE 5 5 Bartos Miklós 
KEMRSE 37   
Kettő SE  29 29 Éles Gábor 
Mátra Extrém SK 7   
Műegyetemi SE  2   
Napmadár SE 7 7 Máté Zoltán 
Q Tay Fly 4 4 Helmut Stern 
Sirius SE 120 120 Szöllösi László 
Sky Escort SE 1   
Soproni SE 33   
Tokaj Fly SE. 10 10 Ádám Elek 
összesen 1233   

 
Az eredetileg meghirdetett időpontra összehívott közgyűlés 18 órakor határozatképes (1233 mandátumból jelen 
van 16 egyesület képviseletében 977 szavazat (  79 %). A közgyűlésről felvétel készül. 
 
Szavazás a közgyűlés tisztségeire: 
 
Levezető elnök: Kerekes László (nyílt szavazás, egyhangúlag megszavazva) 
Szavazat számlálás: Kerekes László (nyílt szavazás, egyhangúlag megszavazva) 
jegyzőkönyv vezető: Kerekes László (nyílt szavazás, egyhangúlag megszavazva) 
Az ülésről helyszínen jegyzőkönyvi kivonat és zoom felvétel készül.  
Jegyzőkönyv hitelesítők: Szebenyi Virág, Szöllösi László (nyílt szavazás, egyhangúlag megszavazva) 
Mandátum vizsgálat:  Gyócsi Brigitta (nyílt szavazás, egyhangúlag megszavazva) 
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A közgyűlés napirendje: 
 
1. 2021 éves beszámoló, 
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
3. Ellenőrző és Fegyelmi bizottsági tagok választása 
4. 2022. évi tervek 
 

1. A vezetőség 2021-es beszámolójának megvitatása, 
 

A vezetőség beszámolóját a honlapon közzé tettük. Ezt a közgyűlésen a küldötteknek felolvastuk. A pénzügyi 
beszámolót tételesen átbeszéltük. A beszámolók a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
A beszámolókat a közgyűlés megtárgyalta és 970 szavazat mellette és 7 tartózkodással elfogadta az 
1/2021/12.13. számú határozatot: A közgyűlés akként dönt, hogy a 2021-es beszámolót elfogadja. 

 
2.  Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 

Holló Attila Ellenőrző Bizottsági tag az alábbi észrevételeket tette: 
 
„Átnézve a pénzügyi oldalt, a tervezetet és a valós eredményeket, alapjaiban rendben vannak, mondhatjuk, hogy 
megvalósult. 
Két észrevételem lenne mint leköszönő bizottsági tag, legyen mondjuk ez az örökségem :) 
- pozitív. Az önálló Gödöllői vizsgálóállomásra elkülönített összeg nem került felhasználásra. Véleményem 
szerint ez mindenképpen jó, mivel a tapasztalat az, hogy bevizsgálóink megteremtik maguknak a szükséges 
feltételeket munkavégzésükhöz, annak költségeit kitermelik. A másik, hogy irreális, hogy mondjuk én pátyon, 
összeszedjek 10-20 ernyőt, azzal átcsalinkázzak a vàroson, hogy majd Gödöllőn, egy fűtetlen sátorban vagy 
hangárban elkezdjek dolgozni. Szóval van annak a pénznek hasznosabb felhasználási módja is. 
- negatív. Hogy lehet, hogy az év végéhez közeledve a pénzügyi helyzet azért erősen mínuszos, mert klub vagy 
klubok nem hogy tartoznak valamennyivel, de hogy az adott évre még semmit sem fizettek be?!?!?!? 
Indítványozom, hogy határozzunk meg fizetési határidőket, amikről a nyilvántartó tájékoztatja az összes 
klubot,szakosztályt, valamint tájékoztat, ha tartozás áll fenn, és ha a határidők nem teljesülnek, szankcionáljunk. 
Nem hiszem, hogy november közepén még az lenne a kifogás, hogy azért nem fizettem be 300 darab 
klubtagomat, mert még várom az 1 bolond Józsi pénzét, mert egyszerre akartam mindet befizetni. Szóval ki kell 
dolgozni jól meghatározott rendszert, hogy ahhoz tudjanak a T. Klub és szakosztály vezetők igazodni. 
Köszönetnyílvánítással szeretném zárni soraimat, és eredményes munkát kívánok az utódoknak.” 

 
3. Ellenőrző és Fegyelmi Bizottsági tagok választása: 
 

Az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság 5 éves mandátuma lejárt. Új tagokra érkezett jelölés. A jelöltek a 
tisztséget megválasztásuk esetén vállalják. 

 
Jelölések: 
 

Ellenőrző Bizottság tagjainak: 
 
Szabóné Koleszár Edina (Felhőút SE) a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta EB tagnak. 
Gyócsi Brigitta (Griff SE) a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta EB tagnak. 
Éles Gábor (Kettő SE) a közgyűlés nyílt szavazással 948 szavazat mellette 29 tartózkodással megválasztotta EB 
tagnak. 
 
Fegyelmi Bizottság tagjainak: 
 
Honti Adél (Felhőalap SE) a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta FB tagnak. 
Lányi Aladár (Felhőút SE) a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta FB tagnak 
Nagy Richárd (Amatőt SE) a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta FB tagnak 
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4. 2022. évi tervek. 

 
A 2022-es pénzügyi tervet a honlapon közzé tettük. Ezt a közgyűlésen tételesen átbeszéltük és módosítottuk. A 
módosított pénzterv a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A 2022-es pénzügyi tervet a közgyűlés megtárgyalta 850 szavazat mellette, 7 tartózkodással és 120 
ellenszavazattal elfogadta a 2/2021/12.13. számú határozatot: A közgyűlés akként dönt, hogy a 2022-es 
pénztervet elfogadja. 
 
Szervezetünk Képző szervezete a központi elméleti képzéseket on-line módszerrel fogja végezni. A jogszabály 
által előírt írásos vizsgák kivételével a vizsgáztatásokhoz is az on-line módszert alkalmazzuk. Tagszervezeteink 
számára is biztosítjuk igény alapján ennek a módszernek a hátterét, de a vírushelyzet korlátozó intézkedései 
figyelembe vételével ők saját módszereiket alkalmazhatják belátásuk szerint. A gyakorlati képzéseket és 
vizsgáztatásokat a vírushelyzet korlátozó intézkedései figyelembe vételével kell megszervezni. 
 
A tanúsító szervezetünk további színvonalas működéséhez, a gyakorlati oktatások és az auditok lebonyolításához 
az elmúlt évhez hasonló módon továbbképzéseket szervezünk és a bevizsgálók tevékenységét helyszíni 
felülvizsgálatok lefolytatásával fogjuk ellenőrizni az Éves Belső audit tervben foglaltaknak megfelelően.. 
 
A starthelyek finanszírozását a közgyűlés pénzügyi tervében meghatározott összegből a Starthely Vegyes 
Bizottság döntse el.  
 
A Repülésbiztonsági szervezetünket az elmúlt évhez hasonlóan finanszírozzuk és működtetjük. 
 
Együttműködést folytatunk a Barlangi Mentőszolgálattal pilótáink fáról mentése szakszerű megoldása 
érdekében. 
 
Együttműködünk a Magyar Repülő és Légisport Szövetséggel a hazai siklórepülő sport fejlesztésében, az új, 
működőképes szakbizottság megválasztását indítványozva és a hazai siklórepülést hátrányosan és diszkriminatív 
módon szabályozó jogszabályok megváltoztatásában. 
 
Tervezzük részvételünket az EHPU konferencián és a soron lévő ESTC konferencián a képzési rendszerek 
egységesítéséhez szükséges együttműködés miatt és az események tanulságai megfelelő szintű levonásához a 
szükséges információk feldolgozása és a szervezetek és a gyártók felé teendő szakmai javaslatok megtétele 
miatt.  
 
Keressük külföldre kiterjeszthető, reális biztosítás kötésének akár flotta jellegű, akár életbiztosítás siklórepülésre 
kidolgozott elfogadható megoldását. 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Kerekes László 

levezető elnök, jegyzőkönyvvezető 

________________________ 
Szebenyi Virág 

jegyzőkönyvhitelesítő 

________________________ 
Szöllösi László 

jegyzőkönyvhitelesítő 
 


