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A Felügyelő Bizottság 2017. október 4-i ülésén áttekintette az MRSZ
gazdasági és pénzügyi helyzetét és egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
A Felügyelő Bizottság korábbi határozataiban többször kérte az
Elnökséget, hogy az MRSZ gazdaságos működésének és pénzügyi
helyzetének rendezése érdekében tegye meg a megfelelő lépéseket.
Nyilvánvalóan arról sem szabad megfeledkezni, hogy az elmúlt fél év
alatt a külső körülményekben drasztikus változások következtek be,
amelyek mára teljesen új helyzetet teremtettek. Ezen körülmények között
meg kell említeni az „elveszett Kiszely pert”, az elmaradt Red-Bull Air
Race-t, és legfőképpen azt, hogy az MRSZ nem csak hogy kiszorult a
Budaörsi Reptérről elveszítve bérlőit és kapcsolódó bevételeit, de egy
másodfokon jogerőre emelkedett ítélet szerint még jelentős összeggel
tartozik az MNV-nek is – bár ez utóbbi ügyben a Kúriához felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be.
Az így összeállt külső körülmények láncolata miatt az MRSZ
rákényszerül a Szövetség 2017. évi költségvetésének módosítására és a
pénzügyi helyzetet javító reorganizációs program kidolgozására, amelyet
az Alapszabály értelmében a Közgyűlés hagyhat jóvá. A Felügyelő
Bizottság a kialakult helyzetben nem lát más lehetőséget, mint a
módosított költségvetés és az ehhez kapcsolódó reorganizáció
elfogadását, annak ellenére is, hogy maga a költségvetés 99.302e forint
veszteséget irányoz elő, amely tartalmazza az összes, esetenként még
vitatott, kötelezettséget.
A Felügyelő Bizottság külön felhívja a figyelmet arra, hogy jelen esetben
csak egy alternatíváktól mentes kényszerpálya maradt, mint egyetlen
választható mozgástér, nevezetesen a költségvetés módosítása és ezzel
összefüggésben a Szövetség gazdasági, pénzügyi helyzetének
javításához elengedhetetlenül szükséges reorganizáció elindítása és
megvalósítása.
A fentiekre tekintettel a Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a
módosított költségvetés valamint az Elnökség által kidolgozott
reorganizációs program elfogadását.

A Felügyelő Bizottság felkéri az Elnökséget, hogy gondoskodjon a
Budaörsi Repülőtér működtetéséhez szükséges eszközöknek az új
üzemeltető számára történő átadásáról, azok értékesítéséről. Felhívja az
Elnökség figyelmét arra, hogy az értékesítésből származó bevételekből
elsősorban a munkavállalók járandóságának kifizetését és az állammal
fennálló tartózásokat szükséges rendezni.

