
  

Jegyzőkönyv 
A Délvidéki Aero Club 1930. vezetőségének 2017. február 22-én,  

a 6720 Szeged, Kazinczy u. 2. szám alatti klubhelyiségben tartott vezetőségi üléséről 

 

18:00 

Jelen vannak:  Balázs Gábor elnök 

 Katona Sándor elnökhelyettes 

 Majdán Péter elnökhelyettes 

Nagy Gábor vezetőségi tag 

 Tanácskozási joggal: 

 Csorba József egyesületi tag 

 Laczkóczki Ákos ellenőrző bizottsági tag 

 Laki Róbert szakosztályvezető 

 Mátó Gabriella jegyzőkönyvvezető 

 

Balázs Gábor: 

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a 8 fős vezetőségből jelen van 4 fő. Az ülés nem határozatképes. 18:30-

kor megismételt vezetőségi ülést tartunk. 

 

18:30 

Jelen vannak:  Balázs Gábor elnök 

 Katona Sándor elnökhelyettes 

Majdán Péter elnökhelyettes 

Nagy Gábor vezetőségi tag 

Tanácskozási joggal: 

Csorba József egyesületi tag 

Laczkóczki Ákos ellenőrző bizottsági tag 

Laki Róbert egyesületi tag 

 Mátó Gabriella jegyzőkönyvvezető 

Balázs Gábor: 

Megállapítom, hogy a 8 fős vezetőségből 4 fő van jelen, a vezetőségi ülés határozatképes. Ismertetem a napirendi 

pontokat: 

1. Téli elméleti tanfolyamok, téli munkák 

2. Szakági szövetségekkel való kapcsolat áttekintése, 

3. Az egyesület pénzügyi helyzetének áttekintése, 

4. 2016. évi költségvetés teljesülésének áttekintése, 2017. évi költségvetés előkészítése, 

5. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek, felterjesztések elbírálása, 

6. Tagdíjak, tagdíjfizetések áttekintése, 

7. Repülőtéri helyzet, SZKT-val való kapcsolat áttekintése, 

8. 2017. évi versenynaptár áttekintése, 

9. Egyebek. 

Balázs Gábor: 

Mivel megismételt vezetőségi ülést tartunk, határozatot csak a meghívóban szereplő napirendi pontokban 

hozhatunk. Kérem, szavazzatok a napirendi pontok elfogadásáról! 

Szavazás: 

Jelenlévők 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat. 

1. Téli elméleti tanfolyamok, téli munkák 

Balázs Gábor felkérte a szakosztályok képviselőit, hogy számoljanak be a  téli felkészüléseikről. 

Csorba József elmondta, hogy a Klasszikus Ejtőernyős Szakosztálynál február első hetében elkezdték a 

tanfolyamokat. A vizsgák március 18-án indulnak és folyamatosan zajlanak majd. Az utolsó vizsga áprilisra 

várható. A haladók kb. 25-en, a kezdők 75-en vannak. Nagy Gábor jelezte hogy a progresszív Ejtőernyős 

Szakosztálynál még nem indult meg az elméleti tanfolyam. Balázs Gábor közölte hogy a Sárkányrepülőknél sem 

indult még meg a tanfolyam. A vitorlázórepülők munkájáról Laki Róbert elmondta hogy a kezdő tanfolyam 

december közepén elindult. Erről az MRSZ-nek meg is küldték a jelentést. 7 fővel indult a tanfolyam, egyelőre 

mindenki jár is az oktatásokra, és várhatóan ennyien fognak március végén vizsgázni. Márciusban a haladóknak és a 

szakszósoknak is megtartjuk a szokásos téli ismeretfelújító tanfolyamot és vizsgát. Majdán Péter a szerinta  téli 

munkák rendben mennek, most nagyobb volumenű gépjavításunk nincs. A szezonkezdésre előre láthatólag 

technikailag alkalmasak leszünk az üzemelésre. 



  

2. Szakági szövetségekkel való kapcsolat áttekintése 

Balázs Gábor közölte,hogy az MRSZ megküldte a meghívót az évi rendes közgyűlésre. Jelentős napirendi pontok 

vannak, szinte minden tisztségviselő újra lesz választva a vezetőségből. Ha határozatképtelen lesz a március 25-ére 

összehívott közgyűlés, akkor április 10-én lesz a megismételt közgyűlés. 

Csorba József  tájékoztatta a vezetőséget, megalakult a Nemzeti Ejtőernyős Szövetség. A szakosztályuk szeretne 

belépni az új szövetségbe, ezért kéri, hogy a tagfelvételi kérelmet készítsük elő, hogy meg tudjuk azt nekik küldeni! 

Majdán Péter elmondta hogy, januárban bejelentették az MVSZ-nek és MRSZ-nek, hogy a Vitorlázórepülő Nemzeti 

Bajnoksággal párhuzamosan megrendezzük a Flatland Cup-ot is. Egyelőre a standard téli folyamatok vannak, 

nincsenek kiugró dolgok. Az MRSZ oktatási engedélye él, a miatt nem kell aggódnunk. Az ATO-s képzési 

szervezet létrehozása folyamatban van a szövetségnél. Megváltozott az üzembentartási struktúra. Mi egyelőre még 

maradunk a régi, szigorúbb rendszernél. A régi rádiók cseréjét újakra az idén be fogjuk fejezni. A következő 

években pedig a 2018-ban lejáró ejtőernyők cseréjével kell foglalkoznunk. 

3. Az egyesület pénzügyi helyzetének áttekintése 

Balázs Gábor ismertette az egyesület bankszámlájának és pénztárának egyenlegét, valamint a szakosztályok közötti 

elszámolások számait. Az egyesület befektetéseiről Katona Sándor számolt be. Ismertette azok összetételét, elért 

hozamait és aktuális értékét. 

 

4. 2016. évi költségvetés teljesülésének áttekintése, 2017. évi költségvetés előkészítése 

Balázs Gábor elmondta, hogy ezt a napirendi pontot most nem tudjuk részleteiben tárgyalni. A költségvetés 

teljesülésének vizsgálatához a könyvelő által szolgáltatott adatok nem megfelelőek, azokat szét kell bontanunk 

szakosztályi szintre ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk a tervek teljesülését. Ez alapján, és az idei tervek ismeretében kell 

majd az idei költségvetést összeállítanunk, amit a közgyűlésnek kell majd elfogadnia.  

 

5. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek, felterjesztések elbírálása 

Balázs Gábor ismertette, hogy a Vitorlázórepülő Szakosztály felterjesztette Hirling Nóra próbaidős tagot aktív 

tagságra. A jelölt a próbaidejét letöltötte, a szakosztály munkájában folyamatosan részt vesz, tagdíjtartozása nincs. 

Van-e valakinek ellenvetése az aktív taggá való átsorolással kapcsolatban? Ellenvetés nem lévén kérem, 

szavazzatok az elfogadásáról! 

Szavazás: 

Jelenlévők Hirling Nóra aktív taggá való átsorolását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták. 

Balázs Gábor ismertette,hogy a Vitorlázórepülő Szakosztály próbaidős tagságra jelenti be a következő személyeket: 

Tóth Anett, Tót Kálmán, Kovács Péter, Czene Dávid, Kormány László, Gaszmann Klaudia, Seregley Ákos. A 

tagfelvételi kérelmek és kitöltött tagnyilvántartó lapok mindannyiuktól megérkeztek, de bemutatkozó levelet nem 

kaptunk Gaszmann Klaudiától és Kormány Lászlótól.  

Majdán Péter szerint tartsuk be a rendet, és őket most ne regisztráljuk próbaidős tagnak! A következő vezetőségi 

ülésig van lehetőségük a hiánypótlásra, és ha ennek eleget tesznek, akkor a közgyűlést előkészítő vezetőségi ülésre 

felterjeszthetjük őket próbaidős tagnak. A vezetőség elfogadta ezt a javaslatot 

 

Szavazás:  

Jelenlévők 4 igen szavazattal elfogadták Tóth Anett regisztrálását az egyesület próbaidős tagjainak sorába 

Jelenlévők 4 igen szavazattal elfogadták Tót Kálmán regisztrálását az egyesület próbaidős tagjainak sorába 

Jelenlévők 4 igen szavazattal elfogadták Kovács Péter regisztrálását az egyesület próbaidős tagjainak sorába 

Jelenlévők 4 igen szavazattal elfogadták Czene Dávid regisztrálását az egyesület próbaidős tagjainak sorába 

Jelenlévők 4 igen szavazattal elfogadták Seregley Ákos regisztrálását az egyesület próbaidős tagjainak sorába 

 

A Klasszikus Ejtőernyős Szakosztály felterjesztette Réczi Attilát aktív tagságra. A jelölt letöltötte a próbaidejét, az 

egyesület munkájában aktívan részt vesz, és tagdíjtartozása sincs. Van-e valakinek ellenvetése az aktív taggá való 

átsorolással kapcsolatban? Ellenvetés nem lévén kérem, szavazzatok az elfogadásáról! 

Szavazás: 

Jelenlévők 4 igen szavazattal Réczi Attila aktív taggá való átsorolását egyhangúan elfogadták. 

 

Balázs Gábor felkérte Mátó Gabriellát hogy minden olyan tag kapjon a törlésre vonatkozó figyelmeztetéssel 

felszólító levelet, akinek 2015. évről, vagy korábbról tagdíjtartozása van.  

Tagdíjak, tagdíjfizetések áttekintése 

Balázs Gábor közölte hogy a javaslatok között nem szerepel, hogy a tagdíj mértékét módosítsuk. A tagdíj 

összegének megállapítása a Közgyűlés hatásköre. A tagdíj táblázatot áttekintve megállapítható, hogy a tagdíjfizetési 

fegyelmet többen nem tartják, de összességében úgy látom, az elmúlt évekhez képest javult a fegyelem.  



  

 

6. Repülőtéri helyzet, SZKT-val való kapcsolat áttekintése 

Majdán Péter beszámolt a Repülőtér fejlesztésével kapcsolatban megjelent híradások hátteréről , illetve a tervezett 

fejlesztési irányokról 

 

 

7. 2017. évi versenynaptár áttekintése 

A Szegedre tervezett versenyek és időpontjaik a következők: Korcsoportos összetett verseny 2017.05.27., Rolf 

Kupa Ejtőernyős Célbaugró Verseny 2017.07.29., 62. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság és X. Flatland Cup 

Nemzetközi Vitorlázórepülő Verseny 2017.08.11-20., East European Accuracy Cup és MATASZ Kupa Nemzetközi 

Ejtőernyős Célbaugró Verseny 2017.09.01-03.,  

A versenynaptár még nem teljes, egyes versenyeknek még nincs meg a pontos időpontja és a helyszíne is változhat 

még, de az előzetes információk szerint a sportolóink a következő versenyekre tervezik részvételüket: 

Sárkányrepülő Nemzeti Bajnokság 2017. 07. 7-9 Balatonfőkajár 

Sárkányrepülő Európa Bajnokság 2017. 08. 20-27 Nagykanizsa 

Bazul kupa 2017. 09. 15-17 Miskolc 

6-way Ejtőernyős Verseny 2017. május Kaposújlak 

Jamaica kupa 2017. május Kaposújlak 

Amnézia Kupa 2017. július Hajdúszoboszló 

8-way Ejtőernyős Verseny 2017. szeptember Kaposújlak 

6-way Ejtőernyős Verseny 2017. november Kaposújlak 

Glide Challenge Cup 2017.05.13-20. Prievidza (Szlovákia) 

Vitorlázórepülő Európa Bajnokság 2017.07.23-08.05. Stare Mesto (Csehország) 

4. Cívis - Thermal Kupa 2017.07.07-15. Hajdúszoboszló 

Hírös Kupa Ejtőernyős Verseny 2017. június Kiskunfélegyháza 

East European Accuracy Cup I. forduló 2017.05.05-07. Rasnov (Románia) 

East European Accuracy Cup II. forduló 2017.05.27-28. Avdarma (Moldávia) 

East European Accuracy Cup III. forduló 2017.07.01-02. Krakkó (Lengyelország) 

East European Accuracy Cup IV. forduló 2017.08.05-06. Montana (Bulgária) 

Aeroking Kupa 2017. október Kiskunfélegyháza 

 

8. Egyebek 

Balázs Gábor közölte hogy a postafiókot megszűnteti a klub és a Kazinczy utcában felszereltettünk egy postaládát.  

Mátó Gabriella elmondta hogy a Nemzeti Civil Alapprogram keretében benyújtott pályázatainkkal kapcsolatban 

megérkeztek az értesítő levelek. Mindkét pályázatunk érvényes.  

 

További téma nem lévén Balázs Gábor megköszönte a részvételt, a vezetőségi ülést bezárta 

k.m.f. 

 

Levezető elnök: Jegyzőkönyvvezető: 

……………………………………. ……………………………………. 

 Balázs Gábor Mátó Gabriella 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Jegyzőkönyv hitelesítő: 

……………………………………. ……………………………………. 

 Katona Sándor Majdán Péter 


