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Balázs Gábor: 

1800LT óra van. Megkérem a mandátumvizsgáló bizottságot, hogy nyilatkozzon a 

szavazatképességről! A mandátumvizsgáló bizottság tagjai: Balog Györgyi, Laczkóczki Ákos, 

Orsy László. 

 

Laczkóczki Ákos: 

Megállapítom, hogy a szavazatképes létszám 72 fő, jelen van 14 fő, a szavazatképességhez 

szükséges létszám 36 fő, így nem tudjuk a Közgyűlést elkezdeni. 

 

1830LT: 

Balázs Gábor: 

Szeretettel köszöntöm a közgyűlés résztvevőit!  

A megkezdjük a megismételt közgyűlés munkáját. Mint tudjátok, a megismételt közgyűlés 

létszámtól függetlenül szavazatképes az eredeti napirendi pontokban. Mivel megismételt 

közgyűlést tartunk, új napirendi pont felvételére nincs lehetőség. Kérem a mandátumvizsgáló 

bizottságot, hogy nyilatkozzon a szavazatképes résztvevők számáról! 

 

Laczkóczki Ákos: 

Megállapítom, hogy a jelenlévő aktív tagok száma: 14 fő.  

 

Balázs Gábor: 

Következő napirendi pontunk a levezető elnök, a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyv-

vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről történő szavazás. Szeretném, ha 

elfogadnátok, hogy én legyek a levezető elnök.  

Szavazás: a jelen lévők egyhangúlag elfogadták a javasolt személyt. 

 

Balázs Gábor: 

Szavazatszámláló bizottsági tagoknak javaslom Tamás Ferencet és dr. Nagy Sándort.  

Szavazás: a jelen lévők egyhangúlag elfogadták a javasolt személyeket. 

 

Balázs Gábor: 

Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Pacz Gábort.  

Szavazás: a jelen lévők egyhangúlag elfogadták a javasolt személyt. 

 

Balázs Gábor: 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Lassú Gyulát és Laczkóczki Ákost. Van-e valakinek 

más jelöltje? Más jelölt nem lévén kérem, szavazzatok a felsorolt személyekről! 

Szavazás: a jelen lévők egyhangúlag elfogadták a javasolt személyeket. 

 

Balázs Gábor: 

Következő napirendi pontunk a napirendi pontok elfogadása. Ismertetem a meghívón szereplő 

napirendi pontokat. (Meghívó mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) Mint már azt korábban 

említettem, új napirendi pont nem vehető fel. Kérem, szavazzatok a napirendi pontokról! 

Szavazás: a jelen lévők egyhangúlag elfogadták a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 



Balázs Gábor: 

Következő napirendi pontunk az elnöki beszámoló a 2016. gazdasági évről és az éves 

beszámoló ismertetése. Az éves beszámoló elkészült. 

 

Részletesen ismertetem a beszámolót, aminek a másolatait ki is osztottuk és mellékeljük a 

jegyzőkönyvhöz. 2017. évre a bér kiutalás miatt várható változás a kiadásokban. A 

szakosztályok tőkeinjekciója kifutott, a továbbiakban a szakosztályoknak önállóan kell 

gazdálkodniuk. A szakosztályok nem csak felélik a vagyonukat, a gépállomány is 

folyamatosan megújul. Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, 

térjünk át következő napirendi pontunkra! Kérem Katona Sándort, ismertesse a mérleg fő 

számait! 

 

Katona Sándor ismerteti a 2016. évi mérleg adatokat, valamint az egyesület befektetéseinek 

értékét, hozamait. 

 

Balázs Gábor:  

Felkérem Laczkóczki Ákost az ellenőrző bizottsági beszámoló ismertetésére. 

 

Laczkóczki Ákos: 

Az ellenőrző bizottság megvizsgálta az egyesület gazdálkodását és működését, melyet 

alapszabályszerűnek találtunk. Az elmúlt évben több olyan vezetőségi értekezlet is volt, 

amely szavazatképes volt. A gazdálkodás tekintetében a költségek mértéke normális. Az 

ellenőrző bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. Az EB ajánlása szerint a 

tagnyilvántartás hiányosságait pótolni kell, a tagsági kartonok vezetése hiányos.  

 

Balázs Gábor: 

Főként a régi tagok dokumentációja hiányos, ezért felkérem a szakosztályvezetőket a 

hiányosságok pótlására. Az email címek listája is tartalmaz hibákat, ezért bizonyos 

kiértesítések nem érnek célba. 

Kérem, szavazzatok a 2016-os pénzügyi beszámoló elfogadásáról! 

Szavazás: a jelen lévők egyhangúlag elfogadták a beszámolót. 

Kérem, szavazzatok az EB beszámolójának elfogadásáról! 

Szavazás: a jelen lévők egyhangúlag elfogadták a beszámolót. 

 

Balázs Gábor: 

Felkérem a szakosztályvezetőket beszámolójuk megtartására a 2016. évről és a 2017. évi 

tervekről! 

 

Majdán Péter – vitorlázórepülő szakosztály: 

Eszközállományunkat igyekszünk optimalizálni, a keleti technikát nyugatira cserélni. 2016-

ban megváltunk a Jantártól (hátralévő üzemidő kb. 500 óra) és a Lietuvától (hátralévő 

üzemidő kb. 700 óra). A Lietuva árából egy ASW-15-öt vásároltunk. Ki kell majd 

gazdálkodnunk az összes rádióberendezés cseréjét, ugyanis az NKH előírja az új, 833-as 

kiosztású rádiók használatát. Az LS-3 3.000 órás javítása a tervezett 4.000 EUR helyett 

10.000 EUR lett. Tavaly a pécsi klub kategóriás versenyen szakosztályunkból 4 induló volt. 

2016-ban szerveztünk versenyt, valamint egy tábort is a budaörsi kezdők részvételével. 2017-

ben a szokásos repülésszervezésen túl ismét versenyt fogunk rendezni, valamint folytatjuk a 

növendékképzést 3 növendékkel. Idén ezidáig a prievidzai versenyen képviseltük magunkat, 

továbbá tervben van a hajdúszoboszlói versenyen való részvétel is, illetve természetesen a 

saját szervezésű versenyünkön is lesz indulónk. 



Varga Károly – sárkányrepülő szakág: 

A szakosztály gép sajnos nem alkalmas versenyzésre. Maszek gépek terén sem állunk jól. A 

kis taglétszámra nem nagyon költünk, inkább saját repülőtér kialakítására tartalékolunk. Ez 

ügyben vannak ugyan ígéretek, de semmi konkrétum. Tavaly főként gyakorlórepüléseket 

végeztünk, idén gondolkodunk verseny szervezésén is. Kovács Aurél és Varga Róbert 

rendszeresen dobogós eredményeket érnek el, ők idén is több versenyen terveznek indulni. 

Előbb-utóbb csak szakszolgálati engedély birtokában lehet majd repülni, ez is nehezíti a 

jövőbeli munkát. 

 

Balog Györgyi – progresszív ejtőernyős szakosztály: 

2016-ban repülőgép hiányában Szegeden nem tudtunk üzemelni. Kaposújlakon és 

Békéscsabán vettünk részt célbaugró versenyen, Baranya megyével közös csapatban. Idén 

szeretnénk kezdő képzést is tartani, talán lesz repülőgép is hozzá. Daru Árpád tagsági 

kérelmét többször is beadtuk, de valamilyen okból nem történt meg a tagfelvétel. 

 

Balázs Gábor: 

De igen, megtörtént, a neve szerepel a jelenléti íven is. A klasszikus ejtőernyős beszámolóját 

nem tudjuk meghallgatni, mert nincs jelen képviselőjük. Ismertetem a 2017-es évi 

költségvetést. Idén válik aktuálissá Mátó Gabriella végkielégítésének kifizetése, ez jelentős 

többletkiadást jelent majd. Mindemellett igyekszünk csökkenteni a kiadásokat, és reméljük, 

hogy a szakosztályok is eredményesen gazdálkodnak majd. Ismertetem a 2017. évi 

költségvetést, aminek a másolatait ki is osztottuk és mellékeljük a jegyzőkönyvhöz. 

 

Kérem, szavazzatok az 2017-es költségvetés elfogadásáról! 

Szavazás: a jelen lévők 2 tartózkodás mellett elfogadták a költségvetést. 

 

Balázs Gábor: 

Tagsági viszonyra vonatkozó törlés, fellebbezés nem történt. Megállt a klub tagságának 

csökkenése, sőt, növekedett a létszám. Mátó Gabriella munkaviszonya megszűnt, az utóbbi 

időben a munkája a vezetőségre hárult. Az adminisztrációs munkát júniustól Pacz Gábor fogja 

végezni. A klubhelyiség felújítása folyamatban van az IKV részvételével; felmerült másik 

klubhelyiség bérlete is, de ez ügyben egyelőre nem történtek lépések. Megállapítom, hogy 

hatékony közgyűlést sikerült tartanunk, köszönöm szépen a részvételeteket! Egyéb téma nem 

lévén a Közgyűlést bezárom. 

 

k.m.f. 

Levezető elnök:  Jegyzőkönyv-vezető: 

…………………………… …………………………… 

 Balázs Gábor Pacz Gábor 

 Jegyzőkönyv hitelesítők: 

…………………………… …………………………… 

 Lassú Gyula Laczkóczki Ákos 


