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Mészáros László levezető elnök, köszönti a jelenlévőket. Az Alapszabály módosítás a
bíróság felszólítása miatt kell, megkéri Dr. Hamar Sándor jogi képviselőt, a módosítások
előterjesztésére.

1, napirendi pont
Alapszabály módosítás
Dr. Hamar Sándor jogi képviselő, a Fővárosi Törvényszék átvizsgálta az elmúlt
közgyűlésen elfogadott Alapszabályt és egy végzéssel felszólította a szövetség közgyűlését,
hogy azokban a pontokban amelyek nem szerepelnek, tételesen kibontva, részletezve az egyes
fejezeteknél, azokban tegyen kiegészítést. Ismerteti a módosításokat.
I. Fejezet 4.12 pont.
A Szövetség a közhasznú jogállása tekintetében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja a
Sportról szóló 2004. évi I. Tv. 23.§ (3) bekezdés előírásainak eleget téve,
versenyszabályzatában is előírva védi a sportolók életét, és vagyonát. A dopping tilalmi
szabályzata megalkotásával, érvényesítésével a fenti tv. 2. §-ban írtak szerint, a
doppingtilalomról szóló 22/2004.(III.31.) Kormányrendelet előírásai betartásával, és
betartatásával elősegíti a nemzetközi előírások érvényesülését. Az egészség megőrzés
érdekében elősegíti a dopping elleni nevelő, felvilágosító, ellenőrző, és szankcionáló
feladatokat. A HM szerveivel aláírt stratégiai partnerségi megállapodás betartásával,
kiterjesztésével részt vállal a honvédelmi nevelés állami, valamint a helyi önkormányzati
feladatokból. A Stv. 20-27 §-ban előírtaknak eleget téve munkálkodik a nemzeti sport
stratégia, és fejlesztés céljai elérésén. A MOB tagjaként részt vesz a nem olimpiai sportágak
albizottságában. A légi sport szabályzatok kidolgozásával, és alkalmazásával biztosítja a légi
közlekedésről szóló 1995.évi XCVII Tv. 65./A §- ban előírtak érvényesülését. A nemzeti
Közlekedési Hatósággal szoros együttműködésben a légi- , a vasúti és a vízi közlekedési
balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXVI
tv. VI fejezet 20.§-ban előírtak betartásával a 66§ rendelkezéseinek megfelelően létrehozza,
és működteti a repülésbiztonsági REBISZ- szolgálatát. Mind a hazai központi állami szervek,
helyi önkormányzatok, más sport szervezetek, és társadalmi szervek, valamit a MOB, és a
nemzetközi légi-- sportirányítás – FAI – és szervei előtt képviseli a magyar sportrepülést,
elősegíti érdekei megvalósulását.
Kerekes László Amatőr Siklórepülők Egyesülete, eltérés van a felolvasott és a felterjesztett
szöveg között. Tartalmában a közhasznú tevékenységnek a REBISZ nem a célja, ez
vállalkozási tevékenység a szövetség életében.
Dr. Hamar Sándor jogi képviselő, a REBISZ tevékenység állami feladat, és bizonyos
szempontból, ha ezt ellátja a szövetség, akkor állami feladatokat végez, ami közhasznú
tevékenység.
Mészáros László levezető elnök, szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az előterjesztett
szöveget vegyék be az Alapszabályba. 2/3-os többséggel nem fogadta el a közgyűlés.
Aki a Repülésbiztonsági szolgáltatás kivételével elfogadja az előterjesztett szöveget, az
tegye fel a mandátumát. 150 tartózkodás mellett 1385 szavazattal elfogadta a közgyűlés.

Dr. Hamar Sándor jogi képviselő,
I. fejezet 4.13.Gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az
Alapszabályban meghatározott alapcél,- amely megfelel a közérdekű, önkéntes
tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII tv. 32.§-ban előírásainak –folytathat. A gazdasági
tevékenységét az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve végezheti. Gazdálkodása
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban megfogalmazott alapcél
szerinti közhasznú tevékenységére fordíthatja.
Kerekes László Amatőr Siklórepülők Egyesülete, javasolja az első mondatban az alapcél
mellé beszúrni az érdekében-t, mert hiányzik a mondat értelmessége.
Mészáros László levezető elnök, szavazásra teszi föl a kérdést, ki fogadja el az idézett
szöveget a javasolt kiegészítésben. Egyhangúan elfogadta a közgyűlés.
Dr. Hamar Sándor jogi képviselő, III. fejezet 2.2.4.d A Közgyűlés, az Elnökségi ülés, a több
tagból álló döntéshozó szerv ülései az Ectv. 37§ (1) bekezdés alkalmazásával nyilvánosak,
amely nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
Mészáros László levezető elnök, szavazásra teszi fel a kérdést, ki fogadja el az idézett
szövegrészt. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a módosítást.
Dr. Hamar Sándor jogi képviselő, megismétli ugyan ezt az elnökségi ülésekkel
kapcsolatban is a bíróság, és előírta a kiegészítést a következővel.
III. fejezet 3.3.4 Az Elnökség ülései a tagok természetes személy tagjai számára nyilvánosak.
Nyilvánosság kizárólag akkor korlátozható a szükséges mértékig, ha a személyes adatok a
személyiségi jogok védelme, avagy jogszabály kifejezetten kötelezővé teszi.
Mészáros László levezető elnök, szavazásra teszi föl a kérdést, ki fogadja el a javaslatot.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.
Dr. Hamar Sándor jogi képviselő, az ellenőrző bizottsági rész is kiegészítésre került.
IV.fezetet 5.1 A döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke, vagy tagja. (ide nem
értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be.)
Kerekes László Amatőr Siklórepülők Egyesülete és Ferinc Vince MKSSZ javaslata, hogy
egyesület mellé írják oda, hogy az MRSZ-re vonatkozik.
Dr. Hamar Sándor jogi képviselő, ebben az esetben helyesbítsék az egyesület kifejezést, és
a Magyar Repülő Szövetséget írják oda.

Mészáros László levezető elnök, ki fogadja el az idézett szöveget a Magyar Repülő
Szövetség javaslattal kiegészítve. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.
Mészáros László levezető elnök, átolvasva az Alapszabályt volt pár mondatértelmezési hiba,
amit szeretnének kijavítani, ismerteti a javaslatokat.
VII. fejezet 1.9.d A tagdíjat, a sportoló egyesülete az MRSz forint-bankszámlájára
utalja, ahol a befizetéseket külön szakági könyvelési számlán tartják nyilván, illetve a
jogi személy szakági szervezeteknek a szakági tagdíjrészt továbbítják. A közgyűlés
egyhangúan elfogadta a javaslatot.
Mészáros László levezető elnök, a 9. fejezet 1.1-ben a 4/5 helyett 3/4-es többséget írjanak,
mint a 3. fejezet 2.13.a pontban. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.
Mészáros László levezető elnök, az eredeti Ellenőrző bizottság létszámára 3 fős tagság
áll, de a júliusi közgyűlés megszavazta az 5 főt, ugyanakkor a jogszabály egyértelműen
rendelkezik, hogy 3 fősnek kell lennie. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.
Kerekes László Amatőr Siklórepülők Egyesülete, III. fejezet 2.4.c pontjában nem az
szerepel, mint az eddigi Alapszabályban. Javasolja, hogy a feltéve helyett a régi szöveg a
kivéve szerepeljen, tehát: A Közgyűlés a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozhat határozatot, kivéve, hogy valamennyi részvételre jogosult tag egyesület
képviselője jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
Vizaknai Erzsébet főtitkár, valami tévedés történhetett, nála van az aláírt hitelesített
Alapszabály, amiben a kivéve szó szerepel.
Ferinc Vince MKSSZ, nem érti, gyakorlatilag most arról beszélnek, hogy új napirendi pontot
akkor lehet felvenni a közgyűlésen, ha maradéktalanul az összes tag jelen van és meg is
szavazza. Úgy gondolja, ez akkor lenne normális, ha egy határozatképes közgyűlés fölvenné a
napirendjére és nem kötné ahhoz, hogy az összes klub jelen legyen, hiába határozatképes a
közgyűlés, ha nem vehet fel új napirendi pontot.
Dr. Hamar Sándor jogi képviselő, minden tagegyesületnek módjában áll, megfelelő idő
betartásával napirendre javaslatot tenni. Ha a javaslatot az 1/3-al a háta mögött teszi, kötelező
napirendre venni, így azok is értesülnek, akik nem lennének jelen a közgyűlésen.
Mészáros László levezető elnök, érdeklődik, hogy van-e még javaslat az Alapszabályra.
Kerekes László Amatőr Siklórepülők Egyesülete, a gazdálkodásnál a tagdíjjal kapcsolatban
arra gondoltak, hogy a tagdíj tartalmazza az MRSZ tagíjat és a versenyengedély díját, és ne
legyen több mint 2000 forint. Ezt meg lehet követelni, hogy minden egyesület minden tagja
után befizesse. Úgy gondolja, hogy minden önálló repülési joggal rendelkező tagja után

fizesse be ezt a tagdíja, és ezen felül nem tagdíjként kell beszedni a FAI versenyengedély díjat
és a szakágak sporttámogatását. Ezzel visszafordítható lenne a tagkiáramlási folyamat.
Mészáros László levezető elnök, az MRSZ mint minden egyes egyesület, egyfajta tagdíjat
szedhet. Önálló jogi személlyé alakíthatja valamelyik területét, és a jogi személyiséggel
felruházott alszervezetnek az anyagi támogatását a tagdíjból visszaadott összeggel
támogathatja, tagdíjbeszedésre önálló jogosultsága nincs, kizárólag támogatásokat kérhetnek.
Ha most lecsökkentik a tagdíjat, a költségvetés nem tárgyalható, továbbá a 2015-ös tagdíjat
már megszavazta márciusban a közgyűlés.
Kerekes László Amatőr Siklórepülők Egyesülete, folyamatosan apadni fog a MRSZ
tagsága, javasolja, hogy a tagdíj legyen 2000 forint és külön fizessék meg a FAI licence árát
illetve a szakági támogatást.
Mészáros László levezető elnök, nem javasolja, hogy most szavazzanak a tagdíj mértékéről.
Javaslata, hogy a márciusi közgyűlésre vegyék fel napirendi pontnak, és addig lesz
mindenkinek ideje kidolgozni a javaslatokat.
Tóth Zsuzsanna Airborne Siklóernyős Egyesület, javaslata, hogy csak annyit
módosítsanak, hogy ne minden rendes tag után kelljen tagdíjat fizetni, hanem az önálló
repülésre jogosult tagok után.
Mészáros László levezető elnök, javaslata, hogy a márciusi közgyűlésen tárgyaljanak a
tagdíj befizetésről és dolgozzák ki addigra. A további javaslat, hogy módosítsák a rendes tagot
az önálló repülési joggal rendelkezőre.
Zsolnai Péter SIRESZ, javaslata, hogy a szolgáltatást igénybevevő tagok után kelljen fizetni.
Zámbó Mihályné Pollerman Judit Malév Repülőklub, javasolja, hogy az önálló repülési
engedéllyel rendelkező rendes tagok után kelljen fizetni tagdíjat.
Mészáros László levezető elnök, a közgyűlésnek jogában áll arról dönteni, amiről akar, de
nem javasolja, hogy most erről szavazzanak, hanem dolgozzák ki a javaslatokat a márciusi
közgyűlésre. A júliusi közgyűlés is nagyon nehezen döntötte el ezt a kérdést.
Mészáros Zoltán alelnök, az egész tagdíjfizetési rendszernek az a problémája, hogy ki után
fizessenek tagdíjat. Pro és kontra részről is benne kell, hogy legyenek a biztosítékok, ő is azt
javasolja, hogy márciusban döntsenek erről, addig dolgozzák ki.
Mészáros László levezető elnök, szavazásra teszi fel a kérdést, hogy elfogadja-e a
közgyűlés, hogy a tagdíjra vonatkozó pontot a márciusi közgyűlésen tárgyalják. 753
tartózkodás mellett nem fogadta el a közgyűlés.

Mészáros Zoltán alelnök, azért gondolja, hogy nem alkalmas az idő ennek a pontnak a
megvitatására, mert szakáganként különböző, hogy kinek van önálló repülési joga. A
vitorlázórepülésben akkor jogosult valaki az önálló repülésre, ha szakszolgálati engedélyt
tesz, ami elképzelhető, hogy 3 év lesz, közben olyan szolgáltatásokat nyújt neki az MRSZ,
ami a FAI közvetített szolgáltatása, pl. vizsgákat igazol stb.
Daróczy János MVSZ, a klubok a kezdőket próbaidős tagnak veszik föl, utána veszik fel
őket rendes tagnak. Minden normális sportban van ennek egy bizonyos kifutása. A klubok
Alapszabályában lehetne egységesíteni, hogy az új emberek próbaidős tagok és azok után még
ne kelljen fizetni. Télen a klub kezdőállományának a fele próbaidős tag, utánuk ne kelljen
fizetni, mert lehet pár nap után már nem is fognak járni, mert felhagynak a képzéssel. Ugyan
ez a helyzet a tiszteletbeli tagokkal, akik már kiöregedtek.
Jászai Béla Magyar Bázisugró és Eje. SE., az fizessen, aki tag akar lenni, aki flottás telefon
esz igénybe, és aki szolgáltatást vesz igénybe. A márciusi közgyűlésre a MESZ kidolgozza
véleményét.
Mészáros László levezető elnök, javaslata, hogy rakják át márciusra a megvitatást, hozzanak
létre egy fórumot. Felhívná a figyelmet, hogy minden olyan törekvés, ami évi 1000-2000
forinttal csökkentené a tagdíj mértékét, miközben csökken a létszám, azzal rombolják a
szövetség érdekérvényesítő képességét. Egyre csökken a támogatás, a MOB-tól akkor kapnak
pénzt, ha föl tudnak mutatni egy szervezeti nagyságot.
Mészáros László levezető elnök, szavazásra teszi föl a kérdést, hogy az egyenként
elfogadott módosításokkal az egységes alapszabályt ki fogadja el. A közgyűlés
egyhangúan elfogadta a módosításokkal egységes alapszabályt. Továbbra is áll, hogy
januárban összehívnak egy fórumot a tagdíj megvitatására, kéri, hogy minél többen vegyenek
részt rajta.
4, napirendi pont
2015. évi költségvetési terv elfogadása
Kerekes László Amatőr siklórepülők Egyesülete, a következő problémát látja, úgy
gondolja a dolgozók elvégzik a munkájukat, az FLF pluszt termel, azok a tevékenységek,
amik mínuszosak, el lehet gondolkodni, hogy szükség van-e rájuk, és miből fedezik a
hiányukat. A sportból bejövő bevételek ne a veszteséges területeket fedezzék, ezért nem tudja
támogatni ezt a költségvetést.
Mészáros László levezető elnök, azért van mínusz, mert az ez évi teljesítmények alapján
terveztek, az engedélyek nem voltak meg, nem mertek több bevételt betervezni. Úgy gondolja
a költségvetés átgondolt, az elmúlt évek teljesítményei alapján, tényadatokon alapszik, végre
eljutottak oda, hogy egészen biztosan nem kerül sport pénz a szolgáltatásokba. Erősen
remélik, van rá kilátás, hogy 4-5 millió forintos pluszt tudnak elérni az év végére. Az lenne a
cél, hogy egy ekkora vállalkozásnak a költségvetés legalább 10%-a a bankban legyen. Előbb
utóbb a bérleti díjakkal is kell foglalkozni. A Dagály utcai és a budaörsi bérleti díjakat is
fizetni kell.

Kerekes László Amatőr Siklórepülők Egyesülete, azt nem látja tisztán, hogy a sport
költségében a közvetlen költség 15 millió forintban mi realizálódik költségként. Érdeklődik,
hogy ebben van az FAI tagdíj. Gondolhat arra, hogy itt szerepel az a 2 millió forintos
eredményességi juttatás, ami tavaly külön sorként szerepel.
Mészáros László levezető elnök, ebben szerepelnek azok a támogatások, amiket már
beígértek. Ezek a pénzek beérkeznek a szövetséghez, de kiadásként is szerepelnek. Vannak
benne nevesített dolgok, amik működési kiadások, és sportként lehet elszámolni, mert erre
kapja a szövetség a működési támogatást.
Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy ki fogadja el a költségvetést. 150 tartózkodás mellett
1385 szavazattal a közgyűlés elfogadta a 2015. évi költségvetést.
5, napirendi pont
Szakági beszámolók
Mészáros László levezető elnök, június óta két szakában sikerült rendezni a körülményeket.
Az egyik a ballonosok, ahol sikerült egy szakbizottság vezetőséget választani, az SZMSZ
elfogadása még várat magára vasárnapig. A siklórepülőknek sikerült egy szakbizottságot
megválasztani és egy SZMSZ-t elfogadni. A többi szakágnak sajnos nem sikerült még idáig
eljutni.
2, napirendi pont
Ellenőrző Bizottság tag választás
Mészáros László levezető elnök, felkéri a Jelölő Bizottság tagjait ismertessék a két bizottság
jelöltjeit.
Zámbó Mihályné Pollerman Judit Malév Repülőklub, az EB részéről Csiga Sándorra
érkezett jelölés. A FB részéről Nagy Richárdra érkezett és Pollerman Juditra.
Mészáros László levezető elnök, érdeklődik, hogy a jelenlévőktől van-e további javaslat. Az
EB lenne a fontosabb, de sajnos itt kénytelen megjegyezni, hogy a Csiga Sándor személye
összeférhetetlen. Szerződéses viszonyban áll a repülő szövetséggel.
Csiga Sándor Pilisi Siklórepülő Egyesület, szeretné elmondani, hogy a szerződéses
jogviszony úgy alakult, hogy volt a szövetség elnökségének egy folyamatos együttműködése
Hármashatárheggyel. Volt egy elnökségi határozat, hogy a szövetség lépjen fel és minimum
próbálja meg legalább a tulajdonba kerülést. Ez az elnökségi határozat nem lett végrehajtva az
elnök úr alatt, így erre a sorra került. Az elnökség feladata lett volna a meglévő vagyon
megóvása.
Mészáros László levezető elnök, valóban 2010-ben volt egy határozat, ami arról szólt, hogy
a repülő szövetség, amennyiben lehetőség van rá akkor a Hármashatárhegy tető kérdésében

lépjen be a vagyonkezelővel szemben. Ezzel szemben Kecskeméti Tamás meghatalmazta
Csiga Sándort, hogy a vagyonkezelőnél a repülő szövetség nevében járjon el. Egy hónappal
ezelőtt megkapta ezt a levelet, kérte Sándort, hogy számoljon el, mit tett az ügyben, a Pilisi
Parkerdő és a repülő szövetség érdekeinek a képviseleteiről van szó. Gyakorlatilag a
Pilótacentrum Kft. aminek az ügyvezetője Sándor annak az érdekeiről van szó csak. Miután a
vagyonkezelő kitette őket, kérte, hogy 2 hétre szeretné a dolgait idehozni Budaörsre, kötöttek
egy nem lakáscélú bérleti szerződést, aminek a bérleti díját nem fizeti, szerződést nem
hosszabbít, a közüzemi díjakat nem fizeti, elmenni nem akar, rengeteg tartozást halmozott fel.
Mészáros László levezető elnök, szeretné jelölni Pollerman Juditot Ellenőrző Bizottsági
tagnak.
18:50-kor, 90 mandátum leadásra került, a közgyűlés határozatképtelen.
Budapest, 2014.12.16.
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…………………………………………
Zámbó Mihályné (Pollerman Judit)
Malév Repülőklub

……………………………………………
Szabó Endre
Ellenőrző Bizottság elnök

…………………………………………
Mászáros László
MRSZ Elnök

……………………………………………
Bráder Nikoletta
Jegyzőkönyvvezető

