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Összegyűltek a küldöttek 

 

Szövetségük 2012.02.25.-én tartotta éves rendes küldöttközgyűlését a BM Böszörményi úti 

objektumában. 

Az eseményt megelőző szervezőmunka eredményes volt, hiszen tagszervezeteink 

küldöttei magasan a határozatképesség feletti létszámban jelentek meg. 

A küldöttek, valamint a hazai és külföldi vendégek segítésében, útbaigazításában, 

valamint a tolmácsolásban nagy segítséget nyújtottak a Molnár Zsolt ezredes parancsnoksága 

alá tartozó Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei. Jó volt rájuk nézni. 

  
 

A 10. 00.-kor felcsendülő Himnuszt követően Boda József dandártábornok, országos 

elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Kerekes Tamás ny. r alez. Táboros József eje szkv.
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1942-ből származó ejtőernyősökről szóló versével kedveskedett a jelenlévőknek. Ezt 

követően felhangzott a "Takarodó", melynek hangjai mellett elhunyt bajtársainkra 

emlékeztünk. 

A határozatképesség megállapítása után Keresztúri László ny ezds alelnök vette át 

küldöttközgyűlés levezetésének felelősségét. 

A napirend megszavazását követően a Honvéd Vezérkar képviseletében Králl Attila ezredes 

olvasta fel Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar Főnök küldöttközgyűléshez írott 

levelét. 

Ezt követően külföldi vendégeink emelkedtek szólásra. Az osztrák szövetség új elnöke 

Manfred Urregg ny mk ezds ismertette röviden helyzetüket és bemutatta helyettesét prof. 

Jozef Lang urat.  

A német szövetséggel hagyományosan jó viszonyt ápol szövetségünk. Elnökük 

képviseletében Helfried Kellerhoff ny alez ezúttal is a vendégünk volt. A német elnökség 

nevében egy fotó összeállítással és egy meghívással viszonozta vendégszeretetünket.  
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 A katonaköltő túlélője volt az 1941. 04. 12-i tragédiának és egysége felvette volt parancsnoka nevét, ezt a 

verset írta.  

Manfred Urregg ny mk ezds Helfried Kellerhoff ny alez 

http://indafoto.hu/eje1938/image/14681349-a8026aa4/467599


A külföldi vendégeket követően Kelemen József ny altbgy a BEOSZ képviseletében 

méltatta szövetségünk és a BEOSZ együttműködését. 

A hozzászólásokat követően szövetségünk elnöke ismertette a 2011 év beszámolóját és a 

közhasznú jelentést, melyek tartalmazták az elvégzett feladatokat, és a pénzügyi helyzetet, A 

beszámolót a küldöttek egyhangúan elfogadták. 

 

                                     
 

Az ellenőrző bizottság jelentését Csabai István bajtárs ismertette, melyben 

megállapítást nyert, hogy a szövetség működése során jogszabálysértés nem történt. 

Az Ejtőernyős Bajtársainkért Alapítvány elnöke Újfalusi Csaba ny dd tbk ismertette az 

alapítvány 2011 évi tevékenységét. A hozzászólásokat a székesfehérvári tagszervezet nevében 

felszólaló Márton Ervin ny. alez. zárta. 

A küldöttközgyűlés személyi kérdésekben döntött. Tiszteletbeli tagnak választották 

Gősi Hajnalkát, aki a háttérből nagyon sok segítséget nyújt részünkre. A külföldi elfoglaltsága 

miatt az elnökségből távozó Dr. Sipos István ny r ezds helyett a közgyűlés Köpöczi József ny 

ezds-t választotta az elnökségbe. Dr. Sipos Istvánt a közgyűlés a Tanácsadó Testület tagjává 

választotta. 

A személyügyi kérdések lezárását követően Gáll Gábor bajtárs javaslatot tett a 

MEBSZ Érdemérem és Emlékérem alapítására. Javaslatát a küldöttek támogatták. 

A jól végzett munka eredményeként számos bajtársunk részesült elismerésben.  

Az elismerésben részesült személyek közül külön említést érdemel Mikós László, aki 50 

évvel ezelőtt társaival IL-14 repülőgépből kiugorva beállította a 8070 m-es magyar csúcsot. 

Ezt a rekordot az óta sem döntötték meg. Az elismerések átadásának üde színfoltja volt, 

amikor a MEBSZ célba ugró csapata egy serleget nyújtott át az Elnök úr részére.      

A következő napirendi pontban ismertetésre kerültek a 2012 évi feladatai, valamint a 

tervezett költségvetés. A küldöttek elfogadták a beterjesztést. 

Döntött a közgyűlés a BEOSZ márciusi tisztújító küldöttközgyűlésén résztvevő 

MEBSZ képviselőkről. A döntés értelmében Boda József, Újfalusi Csaba, Juhász József, és 

Pusztaházi István képviseli szövetségünket. 

Az elnöki zárszót követően felhangzott a Szózat és a küldöttközgyűlés hivatalos része 

befejeződött. A küldöttek ezt követően közös ebéden vettek részt.  

Végezetül köszönetünket fejezzük ki Dr. Farkas István r. ezredes úrnak a BM 

Nemzetközi Oktatási Központ főigazgatójának és a központ dolgozóinak a küldöttközgyűlés 

szervezésében, előkészítésében és végrehajtásában nyújtott kiemelkedő támogatásért. 

A 2012 évre minden bajtársunknak kívánunk jó egészséget, gyenge szelet és kék eget. 

 

Köpöczi József ny. ezds. 
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