Szakági ülés
2015.04.19
17:00 óra
Mandátum vizsgálat:
Mandátum vizsgálók és szavazatszámláló :Kardos István, Lányi Aladár
Jegyzőkönyv vezető: Forgó Szilárd
Levezető Elnök: Tábor Tamás
Jegyzőkönyv hitelesítő: Kerekes László, Kardos István

Mandátum vizsgálat eredménye:
Lányi Aladár - Felhőút: 63
Kerekes László - Ase: 165
Kardos István - Altius:6
Fekete Kornélia - BSE: 5
Szoboszlói Darazsak, Kaszás Sándor - 20
Airborne Tóth Zsuzsanna : 84
Forgó Szilárd : 1
Tábor Tamás: 1
Szumma: 345 mandátum
Mivel nincs jelen kellő számú mandátum, ezért az ülés nem szavazatképes. Megismételt
közgyűlés egy óra múlva.
Tábor Tamás ismerteti a napirendet:
Napirend
♣ 1. Szakbizottság beszámolója és tervei
♣ 2. Szavazás a beszámoló elfogadásáról.
♣ 3. Költségvetés tervezet ismertetése
♣ 4. Szavazás a költségvetés tervezet elfogadásáról
♣ 5. Szavazás arról, hogy a tagság szeretne-e új szakbizottságot választani.
♣ 6. Amennyiben a tagság új szakbizottságot szeretne,, akkor szavazás az új

szakbizottság összetételéről
♣ 7. Egyéb

1. Napirendi pont - Szakbizottság beszámolója:
Tábor Tamás ismerteti a már korábban közzétett beszámolót és
költségtervezetet.

Siklórepülő Szakági gyűlés
Szakbizottság beszámoló
Megválasztás:
2014.október 19-én Szakági gyűlésen
MRSZ általi SZMSZ jóváhagyás 2014 december 2
Szakbizottsági tevékenység kezdete:.2014 november
Kezdetben az MRSZ hivatalos honlapján ( aeroclub.hu ) próbáltuk megjelentetni a szakági
információkat, de ez nagyon nehézkesen és lassan működött. Emiatt sajnos az első
szakbizottsági ülések információi és jegyzőkönyvei csak később tudtak megjelenni.
Azóta létrehoztuk a szakbizottság.hu weboldalt, és minden információ ott megtalálható.
2014 novemberétől kezdve 6 szakbizottsági ülés volt, mindegyik jegyzőkönyve megtalálható
a szakbizottsag.hu weboldalon
Arra lettünk megválasztva, hogy a sportágak sportügyeivel foglalkozzunk. Mindvégig szem
előtt tartottuk, hogy más, üzemeltetéssel összefüggő, vagy nem tisztán sport ügyeket
hagyjuk meg az üzemeltető szervezeteknek.
Feladatainkat a SZMSZ tartalmazza:
Ezen mennék végig és elmondanám, hogy hol mit tettünk.
A Szakbizottság kizárólagos hatáskörébe és feladatai közé tartozik:
Verseny szabályzat előkészítése, aktualizálása, elfogadásra előterjesztése
Az MRSZ oldalán egy 2010 -es tervezet látható. Ebből indultunk ki, belevettünk egy Magyar
Liga szabályozást. A tervezet kész, de nem akartuk a szakági előtt, csak azért elfogadni, hogy
a beszámolóba beleírhassuk, hogy készen van. Közel a végleges tervezet, a napokban
kikerül és lehet kommentelni.

ii. Hazai és Nemzetközi verseny naptár elkészítése, frissítése, elfogadásra előterjesztése;
Az MRSZ elnökségin felvetettük, hogy nem életszerű elvárni, hogy az összes létező versenyt
lejelentsük az MRSZ vezetőség felé, amin esetleg magyar pilóta előfordulhat. Arról született
megegyezés, hogy a FAI I-es szintű versenyekre az MRSz elnőksége engedélyezi a
nevezéseket, a többi alacsonyabb kategóriájú versenyekről csak legyen a szakágnak egy
versenynaptára, ahol ezek bárki számára láthatóak.
A szakbizottsag.hu oldalon megtalálható a nemzetközi versenynaptár. (Hasznos linkek ,
versenynaptár)
iii. Nemzeti Bajnokság kijelölése és kiírása
Pályázatot írtunk ki Távrepülő és Célraszálló Nemzeti Bajnokságra.
A beérkezett pályázatok megtalálhatóak a szakbizottság.hu weboldalon.

Nyílt szakbizottsági ülésen megtárgyaltuk a pályázatokat, és döntés is született, amelyet
szintén a hivatalos weboldalon közzétettünk.
Siklóernyő XC Nemzeti Bajnokság:
Krusevo (Ase Enairgy)
Siklóernyő Célraszálló Nemzeti Bajnokság: Gödőllői Tavasz elnevezésű verseny
Mindkét nemzeti bajnokságot tervezzük anyagilag is támogatni. Részletek a költségvetés
tervezetnél.
iv. Magyarországon rendezett FAI nemzetközi verseny kiírásának elfogadása;
Elfogadtuk a LIGA FAI 2 pályázatát, és a célraszálló FAI2 pályázatot, ezekhez a
költségvetésben anyagi támogatást is beterveztünk. Részletek a költségvetés tervezetnél.
v. Versenyek eredményének, rekordoknak, teljesítmény jelvényeknek a hitelesítése
Megválasztásunk óta nem volt végrehajtott rekordrepülés.
A rekordok igazolásának módja a Sportszabályzat tervezetben részletezve van.
Tisztáztuk a FAI-val a teljesítmény jelvények igazolásának szabályait, így már semmi akadálya
annak, hogy mindenki megkaphassa a teljesítményjelvényeket, akár évekre visszamenőleg is.
A szakbizottsag.hu oldalon fent van, az igazolások leadásának módja. Megkezdtük a
repülések összegyűjtését.
Az első 10 arany jelvényt megrendeltük, kifizettük, meg is érkezett.
Az arany és a gyémánt fokozatú teljesítmény jelvényeket a szakági költségvetésből tervezzük
finanszírozni, az ezüst vagy bronz fokozatú teljesítmény jelvényekre, ha van igény, azt a
kluboknak kell kifizetniük, és a tagjaiknak kiosztani.
A teljesítmény jelvények kiadása már évek óta húzódó tartozása volt a szakágnak, reméljük
mostantól mindenki hamar hozzájuthat a már kiérdemelt jelvényekhez.
vi. Versenyhez kapcsolódó kiegészítő szabályok kialakítása;
Ilyen igény nem merült fel
vii. Nem FAI versenyekkel történő együttműködés szabályozása;
Ilyen igény nem merült fel
viii. Javaslat a FAI illetékes bizottságaiba delegált személyekre
Idén a CIVL ülés proxyt átadtuk Szlovéniának. Az ülésről született egy beszámoló, ami a
szakbizottság.hu oldalon olvasható.
Év elején még nem volt ismert a költségvetés, nem tudtuk milyen létszám fog befizetni és
nem akartunk több százezer forintot elkölteni a saját küldöttek részvételére.
ix. Szakági Világ- és Európa bajnokságok felkészülési programjának előterjesztése
A válogatott keret vezetők költésigényeit az MRSZ-hez eljuttattuk.
Erre nem várható támogatás, de legalább tudnak az MRSZ vezetésben róla.
Részletesebb felkészülési tervek még a keret vezetőktől érkezhetnek, de nemrég lettek meg
a pályázatok döntései, még ezután kezdik meg a munkát.
x. A Szövetségi kapitányok kiválasztása;
Pályázatot írtunk ki, a beérkezett pályázatok a hivatalos honlapon megtekinthetők.
Az elbírálás nyílt szakbizottsági ülésen megtörtént, a döntéseket kihirdettük.
Siklóernyő XC válogatott vezető :
Simonics Péter
Sárkányrepülő XC válogatott vezető:
Kerekes László
Siklóernyő célraszálló válogatott vezető: Ónodi Miklós
xi. Az MRSZ részére CIVL Class1 nemzetközi versenyek és nevezések előrejelzése;
Nem volt rá szükség. A Siklóernyő XC és Sárkányos nevezések már megválasztásunk előtt
megtörténtek.
A célraszálló FAI I verseny még egyeztetés alatt.

xii. A Válogatott utazó keret tagjainak jóváhagyása és nevezésre továbbítása;
Nem volt rá szükség. A Siklóernyő és Sárkányos nevezések már megválasztásunk előtt
megtörténtek.
xiii. A Rekordok értékelésének a teljesítményjelvények és FAI dokumentumok kiadásának
szabályozása;
A rekordok értékelésének módja a sportszabályzat tervezetben leírásra került.
A teljesítmény jelvények igazolásának módja külön is fent van a szakbizottsag.hu oldalon.
xiv. A Szakág fejlesztési programjának előterjesztése;
Ilyen programról nem volt még szó, amennyiben a közgyűlés ebben a témában szeretne
pontosítani, tegyen javaslatot!
xv. A Szakági programok elfogadása;
Ilyen programról nem volt még szó, amennyiben a közgyűlés ebben a témában szeretne
pontosítani, tegyen javaslatot!
xvi. A célelőirányzatok felosztása:
Költségvetési tervezet elkészült.

2. Napirendi pont: Szavazás a beszámoló elfogadásáról:
a kezdés óta 5 tel csökkent a jelenlevő mandátum szám
már csak 340 mandátum van jelen.
SZAVAZAS: Szakbizottsági beszámolót elfogadja:
igen:340
nem:0
tartózkodik:0

3. Napirendi pont: Költségvetés tervezet ismertetése:

Bevételek
Áthozat előző évről
Szakági sporttámogatás
MOB utánpótlás
támogatás
MRSz eredményességi
juttatás
Bevételek összesen:

maradvány:
Kiadások
Kiadások összesen:
Sikle XC 2015 VB
támogatás
Sikle.XC.Magyar Nemzeti
Bajnokság
Siklóernyős XC Liga egyik
fordulója FAI 2
Siklóernyős XC Liga
Sikle Célraszálló VB
nevezési díjak
Sikle.Célraszálló.Magyar
Nemzeti Bajnokság
(Gödöllői Tavasz)
Sikle.Célraszálló.Magyar
Nemzeti Bajnokság
(Gödöllői Ősz)
Sikle.Célraszálló.LIGA
2015-as díjkiosztó díjai,
MKK
Teljesítményjelvények
2016 évi Siklóernyő Xc EB –
re
Utiköltség
Internet, honlap
Irodaszer Számtech,

terv 2015
0 Ft
2 169 000 Ft
0 Ft
Ez lehet hogy nem fog befolyni. MRSZ vitatja,
500 000 Ft hogy le lett e jelentve tavaly évközben
2 669 000 Ft
(Ha az eredményességi juttatást nem kapjuk
856 200 Ft meg, akkor 500.000 Forinttal kevesebb)
1 812 800 Ft
252 800 Ft
400 000 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft
220 000 Ft

80 000 Ft

40 000 Ft
40 000 Ft
100 000 Ft
80 000 Ft
60 000 Ft (6 CHF / darab)
400 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

tisztítószer
Irodafentartás bérlet
postafiók

0 Ft

4. Napirendi pont:
Szavazás a költségvetés terv elfogadásáról
Költségvetés terv elfogadása:
igen:338
nem:0
tartózkodik:2
A szakági ülés a beszámolót és a költségvetést elfogadta:
5. Napirendi pont : Szavazás arról, hogy a jelenlevők szükségesnek érzik e új
szakbizottság választását:
Szavazás:
A jelenlévők szükségesnek tartják-e új szakbizottság választását:
igen:0
nem:340
A szakági ülés nem tartja szükségesnek új szakbizottság választását:
6. Napirendi pont - okafogyottá vált
7. Napirendi pont: Egyéb

Hozzászólások:
Kerekes László: Célszerű lenne ha készülne akrós sportszabályzat is. Ennek hiányában
nem lehet magyar és nemzeti rekordokat nyilvántartani. Azért lenne szükséges, hogy
definiáljunk ezeket a rekordfajtákat, mert az MRSZ források elosztásánál számíthat,
hogy az adott szakág milyen eredményeket , rekordokat ért el.
Tábor Tamás: A szakág által kiadott arany és gyémántjelvényeket regisztrálni
tervezzük, és folyamatosan vezetjük a nyilvántartást.
Kardos István Javasolja, esetleg érdemes lenne a kiadott jelvények nyilvántartásában
nem csak a pilótákat, hanem a klubokat is szerepeltetni. A nyilvántartás a patinásabb

jelvényeknél a jelvény tulajdonosának nevét és klubját tartalmazza, a kisebb
sportteljesítménnyel elnyerhető jelvényekről pedig egy klublistát
Forgó Szilárd: Ennek feltehetőleg nem lesz akadálya. Szakbiz. ülésen majd beszélünk
róla:
Tábor Tamás: Mivel teljesen bizonytalan és követhetetlen a szakág forrásainak
helyzete, ezért meg kell vizsgálni a lehetőségét, hogy a szakág saját alszámlát
vezethessen az MRSZ számlájához kapcsolódva:
Kerekes László: Néhány válogatott keretvezető által beadott felkészülési tervben nem
stimmelnek az évszámok. Szükséges lenne a keretvezetőket felkérni ezek
korrekciójára, mivel nem túl hitelesek így a felkészülési tervek.
Tábor T: Jogos. Ónódy Mikit meg fogjuk kérni,hogy javítsa az esetleges hibákat.
Kerekes László javasolja, hogy helyette és Szöllösi László helyett inkább
szakbizottsági tag legyen delegate a CIVL ülésekre.
Kerekes László javaslata: Érdemes lenne megvizsgálni a lehetőségét, hogy
származtatott jogi személyiséggé alakuljon a szakág. Akkor saját bankszámlánk
lehetne, nem folynának be a támogatások az MRSZ közös kaszájába.
Forgó Szilárd: Javaslatot megfontoljuk. A következő ülésen beszéljünk erről.
Tábor Tamás: Szükséges lenne, hogy a keretvezetőket az MRSZ elnökség hagyja jóvá
és erről készüljön is valami dokumentum:

STARTHELY ALAP:
Tábor Tamás: Érzésünk szerint nem a szakbizottság dolga ezzel foglalkozni,sokkal
inkább az üzemeltető szervezeteké.
Kerekes László: A starthely működés az sportügy, jó lenne ha foglalkozna vele a
szakbizottság.
Tábor Tamás: Mivel olyan üzemeltető szervezet is van aki nem MRSZ tag, ezért MRSZ
szakbizottságként nehezen védhető ha mi az általuk beszedett
starthelytámogatásokról rendelkezünk. De érjük az igényt, hogy szükséges lenne egy
KÖZÖS szervezet , aki kezeli a starthelyalapot. Készítsünk javaslatot, hogy hogyan
működhetne ez.

Kerekes László: Probléma, hogy a Szakbizotság nem képviseli a szakágat az
elnökségi üléseken. Ott pedig a jelenlétünk nélkül döntenek a minket érintő ügyekről.
Szükséges lenne, hogy ezekre elmenjünk.
Tábor Tamás : Részben igaz. Az utolsó két ülésre nem tudtunk elmenni. De a jövőben
ezt meg kell oldani, mert tényleg fontos.
Tábor Tamás: Az SZMSZ –ben pontosítani kellene, hogy a szakági üléseinken hogyan
lehet a küldöttet meghatalmazni, hogy a klub nevében szavazhasson. A következő
ülésen célszerű lenne ezt pontosítani.

Budaörs , 2015-04-19

