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Balá:s Gábor,
Köszöntöm

a közgyűlésen megjelenteket!

Jelenleg aktív tagsági .jogviszonnyal 73 fő rendelkezik. így a határozatképességh ez 3]
fő aktív tag jelenléte
sztikséges. A jelenléti íVet áttekintve megállapítom, hogy 12 fő vanjelen, a kozglriles nem
határozatkipes, ezért
rnegisrnételt közgyűlése kerül sor 18:30 óral<or.

l8:30

1.

l_

|ry5klmegnyitó

Balázs Gábor"
Szeretettel kÖszÖntÖk rnindenkit közgyÍilésünkönl A 18:00 órára összehívott közgyűlés nem
volt határozatképes.
ezért megismételt közgYŰlést tarlunk. A jelenléti ívet áttekintve megállapíto,n, nógy
szavaz,aíijoggal rendelÉező

tagiaink kÖzi.il l8-an vannak jelen. Ezt a Mandátumvizsgáló Biiottságnak-In.! t.tt nrajd
erósítenie, Ez a
kÖzgYŰIés az évirendes közgyűlésünk. A fó fe]adatunk a 2Ó17. évi beszimoló
elfigadása. de a többitémánk is
fontos.

l8:33
+1 fő érkezik
2.

Balá:s Gábclr.

Az

érdemi munka elkezdéséhez a Mandátumvizsgáló

Bizottságrrak ellenőriznie

kell a jelenléti íveket.

Mandátumvizsgáló Bizottságnak javaslora a jelölő bizottság tagjait, a szakosztályok
vezetőit. Név szerint; Laki
RÓbert, Varga KárolY, Nugy Gábor. Kérem, kézfeltartássatjeteáetek, ha elfogadjatok jelölteketl
a
Sz av az á s :

A közgyű

lés egyhan gúlag elfogadj a a jelölteket.

Felkérem a Mandáturrrvizsgáló
szav azatkép es léts zám ot

Bizottság tagait, hogy ellenőrizzék ajelenléti íven szereplő neveket és a

!

A Mandátumvizsgáló Bizottság ellenőrizte a jelenléti íveket és aszavazatképes létszámot. Megállapították,
hogy
.jelenléti Ívekerr szerePlő nevek megegyeznek az akttv tagsági jógviszonrryal renáelkáző tagortií
Megállapították továbbá, hogy az aktív tagok közül l9 fő van jelen.

a

3,

SZaVaZáS a levezető elnÖk. SZaVaZatSZámláló Bizottság. iegvzőkönvv-vezető

éSjegvzőkönyv hitelesítők Személvéről

Bqlázs Gábor.

Szavaznunk kell a levezető elnök, a Szavazaíszámláló Bizottság. a jegyzőkönyv-vezető
és a jegyzőkönyv
hitelesítők szernélYéről. Levezető elnöknek javaslom magamat. Kérem, kézieltartássat
.1etezzeter, nogy

elfogadjátok-e, hogy én vezessem le a közgyűlést?

Szayazás:
A KÖzgYŰlés Balázs Gábort tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta levezető
elnöknek.

Balázs Gábor;
Szavazatszámláló Bizottságnak Varga l(árolyt. Laki Róbertet és Nagy Gábort javaslom.
Kérem, kézfeltartással
jel ezzéíek,hogy e lfo gadj átok-e őket?
S:aya:á,y;

A
G

I(ÖzgYŰlés tartÓzkodás és ellenszavazat nélktil egyhangúlag elfogadta Varga Károlyt,
Laki Róbertet és Nagy
ábort szay azatszámlál ón ak.

Bal.áz,s Gábclr.
JegY'zőkÖnYv-vezetőrrek
személyét?

Pacz Gábort .javaslom. Kérem, kézí'eltartással jelezzétek, hogy ellogadj átok-e az

Szuyazás:
A KÖzgYŰlés Pacz Gábor1, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadtajegyzőkönyv-vezetőnek.

1.

oldal, összesen: 6

ő

Balázs Gábor:
Bizottság
i"gv"Or.Onvu hitelesítőnek javaslom az E|Ienőrző
gadásukró
1fo
e
az
azzatok
I
szav
s
a
no'ú.ra"t. Ké."-, ké zfeltartás

Laczkóczki Ákost, Bodó

3

Péter1 és Varga

l!

nélkül, egyhangúlag elfogadta Laczkóczki Á]<ost,
19 igen szavazattal, tartózkociás és.ellenszavazat
Bodó Pétert és Varga Róbertet jegyzőkönyv hitelesítőnek,

"o'KTorrrijlés
4.

Balázs Cábor:
Ismefietem a napirendi pontokat,
- elnöki rnegnyitó:
határozatkéPesség megállaPÍtása;
_ mandátumvizsgáló bizottság beszámolója a szavazatképes létszámról,
és a ,jegyzőkönyv
jegyzőkönyv_vezető
a
bizoitság,
_ szavazás a levezető elnök, a szavazaíszámláló
h

itelesítők szernélyéről;

_ a levezetó einok ismertetője a napirendi pontokról és azok elfogadása; az éves beszámoló ismerletése;
_ azelnök és az elnökhelyettesek beszá'moi őja a 2011 . gazdaságiév rő| és
- azEllenőrző Bizottság beszámolója;
- szavazás a2011 , évi beszámolók elfogadásáról;
_ a szakosztályvezetők beszámolója azóll . évről és a 2018 évi tervekről:
- a 2018. évi pénztigyi terv istnertetése és elfbgadása;
benyú_jtott
_ a vezetőség tájékoztatoja a tagsági .joguiírony törlésekről, a törlési határozatok ellen
_
-

esetleges fellebbezések elbírálása;
szavazás aza|apszabá|y és szabályzatok módosításáról;
szavazás az adatvédelm l szabá|yzat elfogadásáról

jelölőbizottsag beszamolója
tisztségviselőválasztás;

a

tisztségviselőkre érkezett jelólésekrő1l

egyebek;
elrróki zársző.

pontot nem
Mivel megisrnételt közgyűlésről van szó, új napirendi

vehetLirrk fel. I(érerrr, kézfeltarlással !elezzétek

a napirendi pontok elíbgadását!

Szavazás:

A l(özgyűlés tarlózkodás

a napirendi pontokat,
és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta

';r::r?Ű2::rzabályos rnegtartásához szükséges ügyrendi pontokon

5.

Az_qlrcLéraz elr:pllclyatl9s3k_beszé8p-lüap lQJ-gaz-dasgci

túrl vagyunk.

év-rÓl

Kóvetkezzenek a beszámolók!

:l'-az.Élpr-besaén-slÓ i§mq!'rg§e

Balázs Gábor:

Ismefietem a mérleg szárnait,

(A mérleg a jegyzőkönyv rnelléklete)

6.

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Balázs Gábor:

beszámolóját!
Felkérern azE|lenőrző Bizottságot, hogy tartsa rneg

Szabályzat
';:;r1;:rx:l- eizottsag célzott ellerrőrzésként megvizsgálta az Adatvérlelmi és Adatkezelési
is, A
észrevételei
tagság
a
várjuk
kapcsolatban
Ezicl
tervezetét és a Jogszabályoknak megí,elelőnek találta.

felülv.izsgálatra szorul_
, , , ,_^!
honlapon l, tutattunt otyan tartalrrrat.imel.v esetlegesen
zártuk a tavalyi évet, a mi lmeglátásunk szerint is
Jedménnyel
pozitív
szerint
Úeszámoló
éves
egyszerűsített
Az
u, urány árfolyam következménye a nyereség
_3M Ft_ról +800e_re változott. az adő 1%_ból származő
A közhasznú tevékenységből származó ..Jd*eny Ft-al
önkonnányzati támogatás komPenzál, A
iooe
bevétel kevesebb lett, melyet a 20l6-hoz képest
.nagyobb

vizsgálatokalapjánazegyesületműkodésetrendbentaláltuk,abeszámolótmeglapozottnakítélitik.ésa
elfogadását!
Közgyűlésnek javasoljuk

íion . éves beszámoló

és közhasznúsági melléklete

Balázs Gábor:
Van-e kérdésa beszárnolóval kapcsolatban?
napireIldre!
Kér<lésnem lévéntérjünk át a beszámolók eltbgadása

2, o|daI, összesen: 6

1.

Szavazás a 20l7. évi beszámolók elfogadásáról

Balázs Gúbor.

Szavazásra teszem fel, hogy elíbgad.játok- e az, elhangzott beszámolókat?

S:ctyclzú.s:

Jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az e lnök, a gazdasági elnökhel.vettes beszámolóját.

Szavazás:

Jelenlévők e7|enszavazat és tarlózkodás nélkül elfogadták azE|lenőrző Bizottság beszámolóját.
Balázs Gábor.
Szavazásrateszem fel, hog;, elfogadjátok-e a201], évi egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletét,
és megadjátok-e a felhatalmazást, hogy aláírjam és benyújtsuk azt?

Szayazás:

Jelenlévők ellenszavazat

és taíózkodás nélkül elfogadták a 2011. évi egyszerűsített beszárnolót

és

közhasznúsági rlel lékletét.

8.

A_szakp_s_4é]yyczp!ök
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i
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Balázs Gábor:
Egy rövid beszámolót kérek a szakosztályok munkájáró1!

Laki Róbert,,-itorl úzóreptilő szakosztály.
2017-ben folytattuk átlagos rnűködésünket; 3 kezdővel oktatási szempontból is átlagos volt az év. A már
szokásosnak számító Flatland Cup és Nernzeti Bajnokságot rendeztük meg 39 versenyzővel, eseménymentesen,
Nagyon jó időjárással zajlott a verseny. A versenyek szervezése során látszik, hogy szűkülnek a légtéradta
lehetőségek, a katonákkal azonban rugalmas az együttműködés, pozitívan állnak a versenyeinkhez. Szerveztünk
egy 1 hetes kezdő-haladó-teljesítmény tábor a verseny előtt, mindenki tudott repülni, aki akart. Részt vettünk a
repülőtéren megrendezet repülőnapon, ahol a repülőtér üzemeltetőjének segítettünk a szervezésben; ez is sikeres

volt. Volt egy eseményünk terepreszállásból; személyi sérülés ugyan nem történt, de majdnem félszezonra
kiesett az LS3. Azóta nagyon szépen meg lett javítva. A téli időszakban elkezdtük a kezdő képzést.Kevés

van néhány változtatási ötletünk egy hosszabb folyamat keretein belül. A cél
lényegébena belső folyamataink optimalizálása a körülményekhez és létszámukhoz. Az, idei éve nehézkesen
indult az MRSZ széthullása rniatt, Szakágunkban azMYSZ a képzéstés versenl,ek szervezésétis koordirrálja,
így lett képző szervezetünk is, de csak május elején tudtuk elkezdeni a rep|ilést. Az új MVSZ szervezet (ATO és

energiát tettünk bele, de ajövőben

CAMO) rnegállja a helyét. Idén is lesz Nernzeti Bajnokság. illetve Cat2 versenyként a Flatland Cup is
megrendezésre kertil. A tavalyinál 'I'öbb versenyzőre számítunk a jövő évi JWGC-re felkészülő i!úságiak miatt,
a nevezésen ezmár látszik is.
|' a r g
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A JWGC nagy feladatot oszt ránk, de létszámban kb. egy átlagos versenyt jelent.

sz a

ko

sz

t

á

ly :

A mi működésünket is meghatároztaazMRSZ helyzete, de szerencsét,e önálló üzemeltetői joggal rendelkezik a
szakmai szervezetünk. Képzésiengedélyünk viszont rnég nincs, bár megszerzését áprilisra ígér,ték.A tervek
között sporlcélúrepülés és verseny felkészülés áll, de ha lesz képzésiengedély. akkor belekezdünk a
növendékek kiképzésébeis. ldén 2 versenyen tervezünk képviselni magunkat.
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Tavaly magas légtérhíján nern Szegeden ugrottunk, hanem Kiskunfélegyházán. Idén ezváItozik, mer1 sikerült
légteret kapni. Bodó Péter nemzeti bajnok 3. helyezést ér1 el tavaly, szélcsatornában is a 3. hely hoztuk. Az
oktatás zajl|k. 2 megrnaradt kezdőrrk is van tavalyról. illetve az idei kezdők elrnéleti oktatása már zajlik. A
Nernzeti Bajnokságon tervezünk idén elindulni.
Balázs Gábor a klassziktts e.jtőernyős szakosztályról.
szakosztály jelenleg egy 5 nemzet részvételévelzajló versenysorozaton vesz részt Moldáviában. Terveik
között a MATASZ kupa rnegrendezése szerepel, illetve nagy létszárnú képzéseketis szerveznek egyetemi

A

bázissal, testnevelés tantárgy keretein belül.

Algyőn más irányt vettek a dolgok, így a repülést ott egyelőre nerrr fogják feléleszteni. A tárolási lehetőség is
megszűnt, de barátságosan váltunk el. Jövő hónap közepén új MRSZ közgyűlés lesz olyan témákkal, mint a
domain név feladása.

Felvetődött, hogy felújítjuk a klubhelyiséget, de az II(V-val nehéz zöld ágra vergődrri. Lehet, hogy új helyet
kellene inkább keresünk. A repülőtéren neln rossz a helyzet, de a kishangár kérdése azér1 borzolja a kedélyeket.
Úgy tűnik, hogy jelentősen rnegnőtt a repülő eszközök darabszáma,

9.

A

20 l 8.

évi pjnzügyi terv ismerretes§Jas_elfqgadása

Balázs Gábor:

3. oldal, összesen: 6

Ismeftetem a költségvetés szárnait. (A költségvetés

a

jegyzőkönyv melléklete)

Van-e valakinek a költségvetéssel kapcsolatban további kérdése? Kérdésnern lévérrszavazásra teszem fel, hogy
elfogadjátok-e a 2018. évi költségvetést?
Szavazás:

A közgyiilés egyhangúlag elfogadta a 2018. évi költségvetést.

10. Taeságijogviszon},

törlé§_ek

,_a

törlési határozatok ellen ben},úitott esetleges fellebbezések elbírálása

Balázs Gábor,

Az elmúlt évben tag törlés nem tórtént és egy új aktív tagunk lett. Az őszi időszakban majd újra áttekintjük

a

tagsági viszonyokat. A jogfenntarló tagok sorában nem törtérrt válíozás. Tagsági jogviszonytörléssel kapcsolatos
fellebbezés nem érkezett. A próbaidősöknél is volt tagsági létszám gyarapodás is, 3 új tag nyefi felvételt (Boga
Attila, Szekeres Szabolcs, Vízhányó Attila).
1

1

.

Szav azás az a\ap szab

áI:t _Éc;_zab a]yzat9k_Eód_qsjlöala1

Balázs Gábor:
Alapszabály módosítást nem tervezür-rk. Ha van valakinek javaslata, kérem . je|ezze,

Módosításijavaslat nem lévéntérjünl<

l2.

át a

következő napirendi pontra!

Szavazás az Adatvédelrni és Adatkezelési Szabályzat elfbgadásáró_!
Bal.ázs Gábor:

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzaíoí elfogadása lenne szükséges, amennyiben rnegfelelőnek találjátok.
Az E|] közös adatvédelmi rendeletet hozott, mely nálunk is kötelezően hatályba lép a mai nappal. Lényege,
hogy a személyes adatok kezelésétadott irányelvek szerint kell kezelni. Bár alapvetően nagyobb cégekre van
kitalálva. illetve az internetes adathalászat ellen szól, de mindenkire vonatkozik. A különböző adatok
kezelésénekszabályai rögzítve vannak, illetve minden tagtól kérünk majd adatkezelési és adattárolási

hozzájárulásí. Fő szabály szerint például orvosi adatok nem kezelhetők és tárolhatók, de jogos érdek alapján a
repülő eszköz biztositások érvényességifeltételeinek ellenőrzéséhez szükség van a tagok orvosi érvényességi
idejének rögzítésére, illetve a szakarni felügilelet ellátásához bizonyos adatok hatóság felé töt,ténő továbbítására.
Szavazásrateszem lel, hogy elfogadjátok-e az Adatvédelrni és Adatkezelési Szabályzatol?

Szavazás,

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta

1

3. Jelölőbizottság beszámolój
IJalázs Gábor.
A jelölőbizottság

az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzaíot.

a a tisztsé gviselőkre érkezett jelölésekről

tagjai a szakosztályvezetők voltak. Ismerteten] a tisztségekre érkezett jelöléseket.

A.jelölések azt mutatják, hogy a tagság a jelenlegi elnökségi összetétellel szeretné folytatni az egyesület

elnökhelyettes posztját. Rátfai Gábor a jövőberr nem tudja a pozíciót
elnökhelyettesek posztjára a _ielenleg azokat ellátó személyeken kívül egy jelölés
érkezett, Ezek alapján elnöknek jómagam, Balázs Gábor, gazdasági elnökhelyettesnek Katona Sándor, műszaki
elnökhelyettesnek Majdán Péter és kornmunikációs elnökhelyettesnek Lassú Gyula lett jelölve.
rnunkáját. leszámítva a konrmunikációs

betölteni.

Az elnök és az

En magam köszönöm

abizalmat és vállalom

következő ciklusra szóló jelöltséget?
Katon.a Sándor:

lgen, vállalorn

a

a

jelöltséget. Kérdezern az elrrökhelyetteseket,

hogy vállalják-e

a

jclöltséget.

Maldán Péter.

Igen, vállaiom a jelöltséget.

Lussú Cyula.
lgen, vállalom a.jelöltséget.

Ellenőrző bizottsági tagnak a jelenlegi tagokon, Laczkőczkí Ákoson, Bodó Péteren és Varga Róberlerr kívtil más
jelölés nem érkezett. I(érdezem a jelölteket, hogy vállalják-e a jelöltséget a következő ciklLrsra?
Laczkóczki Ákos
Igen, a jelöltséget vállalom.
Btldó Pét.er.
Igen. a.jelöltséget vállalom.

4. oldal, összesen: 6

L'arga Róbert.
lgen, vállalom
l

a

jelöltséget.

4. lrsztsé€vi,sebréb§zla§
Balázs Gábor.
Kérem a jelölőbizottságot,
az alábbiak szerint:

hogy a táblára tisztségenkéntíriák fel azon jelöltek nevét. akik vállalták a.jelöltséget

Elnök

Gazdasági elnökhelyettes:
Műszaki elnökhelyettes:

Kornrnrrnikációs elnökhelyettes:
Ellenőrző Bizottság:

Balázs Gábor
Katona Sándor
Majdán Péter
Lassú Gyula

Bodó Péter. Laczkóczki Akos, Varga Róber1

Balázs Gábor:

Az

Alapszabály értelmében a Közgyűlés a Vezetőség és az E|Ienőrző Bizottság tagjait titkos szavazással
választja meg. Kérem a szavazatszámláló bizottság taglait, hogy osszák ki a titkos szavazáshoz a
szavazólapokatI l(érern a tagságot. hogy a kitöltött

szavazólapokal azurnába dobják be!

A szavazás menete a következő:
l kör szavazás az elrrök személyéről
2.
3.

kör
kör

szavazás az elnökhelyettesek személyéről

ellenőrző bizottsági tagok személyéről

Szuvazás:

Varga Károly:
szavazatszámláló bizottság az umába dobott szavazólapok atapján megállapította, hogy jelenlévők 19
érvényes szavazattal ellenszavazat és taftózkodás nélkül megválasztották BaIázs Gábort az egyesület elnöki

A

posztjára.
Szayazás;
Varga Károly,

Asz,avazaíszámláló bizottság azurnába dobott szavazólapok alapján megállapította, hogy jelenlévők a

-

gazdasági elnökhelyettes tisztségre l9 érvényesszavazatí,al ellenszavazat

és tartózkodás

megválasztották l(atona Sándon

nélkül

- műszaki elnökhelyettes tisztségre 16 érvényesszavazattal és 3 tafiózkodás mellett megválasztották Majdán
Péteft

- kolnmunikációs elnökhelyettes tisztségre 18 érvényesszavazattal 1 tartózkodás mellett rnegválasztották Lassú
G1,,ulát.

Balázs Cábor:

A vezetőségnek az elnökön és elnökhelyetteseken kívül a legalább 10 íő aktív taggal rendelkező szakosztályok
képviselői is tagjai, A szakosztályok által delegált tagot a szakosztályok rnaguk választják rneg, de a képviselő
személyéta Közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Kérdezem a szakosztályok képviselőit. hogy kit jelolnek tagjaik
közűl az egyesület vezetőségébe?
Bodó Péter:
A Progresszív Ejtőernyős Szakosztály képviselője továbbra is Nagy Gábor rnaradna.
Balázs Gábor:

A

Klasszikus Ejtőerrryős Szakosztály képviseletétírásos bejelentés alapján

egyetértésévela l<övetkező

ciklusban is Balogh Tarnás látná el.

a

szakosztály tagjainak

Laki Róbert:

A Vitorlázórepülő Szakosztálynak az egyesület vezetőségébe delegált tagla Laki Róbert.
I,'arga Róbert,

Az Ultralight és Sárkányrepülő

Szakosztály továbbra

is a

szakosztályvezetőt,

Varga l(árolyt delegálja az

egyestilet vezetőségébe.

Balázs Gábor:

A

szakosztályok által a vezetőségbe delegált tagok megerősítésérekérdezem a jelenlévőket, hogy a jelöltek
személye ellen van-e bárkinel< kifogása?
Kifogás nem lévénkérern, hogy kézfeltar-tással jelezzétek, hogy elfogadjátok-e vezetőségi tagsági tisztségre a
Progresszív Ejtőernyős Szakosáály képviseletére Nagy Gábort, a Yitorlázórepülő Szakosztály képviseletére

Laki Róbefiet, az U|íralight és Sárkányrepülő Szakosztály képviseletéreVarga l(árolyt és a Klasszikus
Ejtőernyős Szakosztály képviseletéreBalog Tamást?

5. oldal, összesen: 6

\
\

Szal,azás:

A Közgyűlés 18 igen szavazatía],, 1 tarlózkodás mellett elfogadtaNagy Gábor1, Lassú Gyulát, Varga Károlyt

és

Balog Tamást a szakosztályok által a vezetőségbe delegált tagnak.

15. Egyebek
Balázs Gábor
Kérdezern az egybegyűlteket, hogy van-e valakinek az egyebek napirendi pontba íaríoző bejelenteni valója,
témája? Egyéb térna nern lévénmegkérem a tisztséget vállaló személyeket. hogy ír-jál< alá a tisztségviselői
nyilatkozatokat, hogy beadhassuk azol<at a'rörvényszékre!

l6. Elnöki

zárszó

Balázs Gábor:
Köszönörn a megjelenést és a konstruktív együftműködést! A közgyűlést bezárom|.
k.m.f.

Levezető elnök:

fr_"l,
Balázs
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