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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
a Magyar Szabad Repülők Szövetségének éves közgyűléséről 

 
 
Időpont: 2022. december 5. 19.00  
Helyszín:  Elektronikus konferencia Zoom alkalmazásával  
 
Az alapszabályunk szerint a közgyűlés meghirdetése napján érvényes taglétszámok.  
 

egyesület érvényes 
mandátum 

mandátum
jelenlét 

Az egyesületet képviselte 

AC.Hajdúszoboszló 16 16 BudaiK 
Airborne SE 130 130 SzebenyiV 
Apolló RK 6     
ASE  268 267 BlaumannA 
Békéscsabai  SK 5 5 GalbácsM 
Budai SE 4     
Easy Fly 18     
Etyeki SE 5     
Fabulon SC 23     
Fair Play 132 132 FalucskaiL 
Felhőalap SE 89 89 BeliczayK 
Felhőút SE 66 66 Szabó P 
Fly Air SE 2     
Fly Away 1 1 SimonicsP 
Flymate Klub     GalbácsM 
Free Air SE 112 112 JenesGy 
Gedeon Ferenc SRK  6 6 BéresK 
Griff SE 75 75 SzabóJ 
Gyöngyösi SSK 8 8 VargaL 
Kamikaze SE 2     
KEMRSE 16 16 VargaÁ 
Kettő SE  29 29 ÉlesG 
Mátra Extrém SK 8     
Műegyetemi SE  4     
Napmadár SE 9 9 MátéZ 
Q Tay Fly 3     
Sirius SE 146 146 TinnyeiS 
Sky Escort SE 1     
Soproni SE 42 42 FejesT 
Tokaj Fly SE. 11 11 ÁdámE 
összesen 1237   

 
Az eredetileg meghirdetett időpontra összehívott közgyűlés 19 órakor határozatképes (1237 mandátumból jelen 
van 19 egyesület képviseletében 1160 szavazat (  94 %). 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.  
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Jegyzőkönyv hitelesítők:  ÉlesG, GyócsiB  (nyílt szavazás, egyhangúlag megszavazva) 
Mandátum vizsgálat:     GyócsiB     (nyílt szavazás, egyhangúlag megszavazva) 
 
A közgyűlés napirendje: 
 
1. 2022 éves beszámoló, 
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
3. 2023. évi tervek 
 

1. A vezetőség 2022-es beszámolójának megvitatása, 
 
Az elnökség javaslatot tett a közgyűlésnek a szövetségünk által alapított díjak odaítélésére. 
 

Szövetségünk 2007-ben alapította a Szécsi Gáborról elnevezett fAIR PLAY díjat. 15-ik alkalommal adjuk át ezt 
az elismerést, erre az évre a díjra a Magyar Barlangi Mentőszolgálatot javasolja elnökségünk, a fáról mentések 
ügyeleti rendszerének kiépítéséért és a mentések önzetlen szervezéséért. 
 
A 2011-ben a „Képzésért és a biztonságért” alapított Manyhárt Éva díjra pedig erre az évre a Műegyetemi 
Sportrepülő Egyesület vezetőségét jelöljük a HHH repülésért történt visszaszerzése érdekében tett munkájuk 
miatt. 
 
A javaslatokat a közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag, ellenszavazat vagy tartózkodás nélkül elfogadta  
az 1/2022/12.05. számú határozatot: A közgyűlés akként dönt, hogy a díjakat az MRLSz díjkiosztóján 
adjuk át. 

 
A vezetőség beszámolóját a honlapon közzé tettük. Ezt a közgyűlésen a küldötteknek felolvastuk. Meghallgattuk 
és megtárgyaltuk a REBISz szervezetünk képviselőjének Szöllösi Lászlónak a beszámolóját és a Starthely 
Vegyes Bizottság nevében Jenes Győző beszámolóját is. A pénzügyi beszámolót tételesen átbeszéltük. A 
beszámolók a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
A beszámolókat a közgyűlés megtárgyalta és és egyhangúlag, ellenszavazat vagy tartózkodás nélkül 
elfogadta a 2/2022/12.05. számú határozatot: A közgyűlés akként dönt, hogy a 2022-es beszámolót 
elfogadja. 

 
2.  Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 

Éles Gábor az Ellenőrző Bizottsági nevében az alábbi észrevételeket tette: a minden rendben van. 
 
3. 2023. évi tervek. 

 
A 2023-as pénzügyi tervet a honlapon közzé tettük. Ezt a közgyűlésen tételesen átbeszéltük és módosítottuk. A 
módosított pénzterv a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A 2023-as pénzügyi tervet a közgyűlés megtárgyalta és egyhangúlag, ellenszavazat vagy tartózkodás 
nélkül elfogadta a 3/2022/12.05. számú határozatot: A közgyűlés akként dönt, hogy a 2023-es pénztervet 
elfogadja. 
 
Szervezetünk Képző szervezete a központi elméleti képzéseket és az oktatók képzését és vizsgáztatását 
távoktatási és on-line módszerrel fogja végezni. A tandem pilóták elméleti vizsgáztatását is központilag online 
módszerrel fogjuk végezni, mert a tandem elméleti képzés megítélésünk szerint hiányos. Tagszervezeteink 
számára továbbra is biztosítjuk igény alapján az online képzési módszer a hátterét. A gyakorlati képzéseket és 
vizsgáztatásokat a vírushelyzet esetleges 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. 
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A starthelyek finanszírozását a közgyűlés pénzügyi tervében meghatározott összegből a Starthely Vegyes 
Bizottság dönti 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, és 
sportunkat 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. 
 
 
 
 
 
 

   
 


