Emlékeztető MVSz Elnökségi ülésről
Időpontja: 2020. október 28. 16:40LT
Helye: M1-es autópálya 42-es km, Óbarok pihenőhely
Jelen vannak: Gyöngyösi András Zénó, Szabó Péter, Vámosi Miklós
Online résztvevők: Hársfalvi Péter és Taglieber Miklós
1. 2021-es Nemzeti Bajnokság rendezési szándék
Az MVSz elnöksége nem kíván pályázni az MVSz nevében 2021. évi verseny (pl.: Nemzeti
Bajnokság) megrendezésére. Nincs elő VB rendezési kényszer, vagy elvárás sem, tehát ez amúgy
sem indokolt.
2. Pályázati felhívásban szereplő időpont
2020. október 19-i elnökségi ülés 2. határozat kapcsán az ifi keret edzője észrevételt tett a klub
osztály Nemzeti Bajnokság időpontjára vonatkozóan, ezért a javasolt és alternatív időpontok
felcserélődnek. A pályázó lehetősége eldönteni, mely időpontra pályázik, és a Tagság döntése, hogy
mit támogat.
FAI/18M/OPN
javasolt időpont: június 25 – július 3. (alternatív javaslat: július 2 – 10.)
Pályázati felhívás közzé tehető.
3. A sport szakmai szerepkörök tisztázása
Elnökség elismeri és tisztelettel megköszöni minden vitorlázórepülő nevében azt a hatalmas
munkát, amelyet Daróczy János, és a korábbi VTSB a sport szabályok alkotása, a Sportbírói
tevékenység, és a szabályok betartásának ellenőrzése téren ez idáig teljesített.
Elnökség megvizsgálta a 2004. évi 1. törvény a Sportról (Sp.tv), az FAI, EMMI, Nemzeti
Versenysport Szövetség (NVeSz), Repülő és Légi Sport Szövetség (mint NVeSz tag országos
szakszövetség és mint NAC) szabályozó peremfeltételeket, előírásokat és ajánlásokat.
Az alapos, és jogi szakértők bevonásával létrejött analízis alapján arra jutott, hogy az előírások, és a
demokratikus alapelvek teljesülése érdekében, de az idei Nemzeti Bajnokság tapasztalatai szerint is
szerencsés, ha az alábbi feladatkörök elkülönülnek:
1. Szabályzat alkotó feladatkör (Alapszabály szerint ez a Küldöttgyűlés)
2. Szabályzat végrehajtó (Sportbizottsági) feladatok
3. Ellenőr (Sportbíró, FAI OO)
Részletes indoklás és hivatkozások: 1. sz. melléklet és annak 1-2. sz. függelékeiben.
3.1 Sportbírói Testület feladatköre
A Szövetség Sportbírói Testület feladata a sport szabályok végrehajtásának felügyelete, a koszorú,
rekord és verseny repülések végrehajtása és kiértékelése során (a klasszikus Sportbírói, vagy FAI
nomenklatúrával Official Observer feladatkör).
3.2. Szabályzat szerkesztő Munkacsoport feladatszabása
A 2020. október 19-i elnökségi ülés 3. elnökségi határozattal létrehozott Szabályzat szerkesztő
Munkacsoport feladatául szabja a Küldöttgyűlés szabályzat alkotó munkájának előkészítését a Sp.tv
23. par (1)-(2) szerinti szabályzatok tekintetében.
3.3 SzMSz
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Elnökség tisztelettel felkéri Surányi Zoltán Urat, a Szövetség Sportbírói Testület megválasztott
vezetőjét, hogy november 15-ig szíveskedjen javaslatot tenni a Szövetség Sportbírói Testület
működési rendjére, és e javaslatot juttassa el a készülő SzMSz kidolgozása koordinálásával
megbízott Szabó Péter Alelnök Úrnak.
4.Elnökség munkarendje
A – társadalmi munkában dolgozó – elnökség tagjai, akik egyéb szakmai közfeladatokat is ellátnak,
szintén térítés mentes, önkéntes munkában, még utazási költségtérítést sem fogadva el (a rendhagyó
jelen elnökségi értekezleti helyszín oka is az, hogy az MVSz DTO Audit körút alatt kellett ülést
tartani) tisztelettel köszönik az elnökséghez közelmúltban eljuttatott, nagy számú megkeresést,
észrevételt, javaslatot, melyek reagálásra a jövőben is törekszenek.
Tisztában vagyunk azzal, hogy e segítő, jobbító szándékú visszajelzések nagy száma éppen annak a
törekvésünknek a bizonyossága, hogy igyekszünk munkánkat a lehető legnagyobb
transzparenciával, korrektséggel és becsülettel elvégezni. Ezen igyekezetünket a jövőben is fenn
kívánjuk tartani. Tekintettel azonban a korlátozott kapacitásra, az Elnökség a jövőben hivatalosan
csak azon ügyeknek tudja érdemi megválaszolását garantálni, melyek a klubvezető által valamely
tag egyesülettől, illetve a Szövetség Alapszabály XI.1. szerinti valamely szervétől, annak vezetőjén
keresztül, írásban érkezik az elnok@soaringhungary.hu címre.
Vége: 17:25

Lejegyezte: Gyöngyösi András Zénó
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1. sz. melléklet
Indoklás és részletes magyarázat a 3. sz. elnökségi határozathoz

Ebben a dokumentumban is szeretnénk ismételten és külön is
kifejezni az Elnökség minden tagjának a háláját Daróczy János
eddigi munkájáért, amit – egyebek mellett – a rekordok és
koszorúk hitelesítése és dokumentálása terén is elvégzett.
Kívánunk számára sok erőt és jó egészséget e munka
folytatásához még nagyon hosszú ideig.

Az MVSz Elnöksége 2020. október 19-i ülése határozatai közzétételét követően, különböző
csatornákon érkezett visszajelzések kapcsán Elnökség megvizsgálta a sport szakmai feladatokkal
kapcsolatos szabályozás hátterét, melynek tapasztalatairól jelen Indoklásban kíván részletes
tájékoztatást adni.
Mindenek előtt szeretnénk eloszlatni egy félreértést. A vitatott döntéssel az Elnökség sem a
Szövetség Sportbírói Testülete (továbbiakban ST) jogait, vagy feladatait, sem a Küldöttgyűlés
döntéseit – miszerint ST, mint a Szövetség önálló szerve megmaradjon, illetve hogy annak vezetője
Surányi Zoltán legyen – nem kívánta kétségbe vonni, vagy megkerülni.
A centralizált versenyekkel (pl.: Nemzeti Bajnokságok) kapcsolatban egyébként most nincs is
napirenden módosító javaslat (ami korábban volt, azok sem mind jutottak el a döntési szintig, és
jelenleg nem szabályozott sem a szabályzat alkotás rendje, sem a javaslattétel, és azok kezelésének
módja; ezen működési rend megalkotása szintén egy szabályzásra érdemes terület és az SzMSz
reformja lesz az a terület, ahol ezt rendbe kell és lehet majd tenni). A 2020. október 19-i 5. sz.
Elnökségi Határozatban is csak a decentralizált versenyre (MVK) érkezett – a távrepülési
számosságot, valamint a repülés biztonságot növelni kívánó, jobbító szándékú – javaslat).
A Szabályzat szerkesztő és véleményező munkacsoport létrehozásának a szükségességet még csak
nem is az adta, hogy az ST nyíltan kinyilvánította, hogy "nem kíván egy szabályzat szerkesztő
bizottsággá degradálódni", hanem az, hogy az FAI, a NAC (az RLSz/MRLSz), a Szakág (MVSz,
Küldöttgyűlés) szabályzat alkotási jogát gyakorló szerve, valamint a szabályok betartását ellenőrző
testület (ST) amúgy sem szerencsés, és valószínűleg nem is szabályos, ha teljesen azonos.
Szabály alkotási feladat pedig van bőven. Ezt a jogot és kötelességet egyrészről a nemzeti
jogszabályi megfelelési kényszer adja: a Sport törvény (2004. évi Törvény a Sportról) 23.
paragrafusa alapján rendelkeznünk kell egy sor olyan szabályzattal, ami mind a mai napig nem
készült el, és az MRLSz jelen és jövőbeli támogatásainak a sorsa függ meglétüktől. A mi érdekünk
is, hogy határidőre (november vége) ezek elkészüljenek, tehát ebbe a munkába is kell az emberi
erőforrás. MRLSz kérte a szakágak segítségét, hogy az elkészülő szabályok a szakági szabályokkal
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is koherensek legyenek (lásd bővebben 1. sz. függelék). Másrészről, feladatot biztosítanak a FAI
keretek, az a sor FAI/IGC szabályzat, amelyeknek nincs (megfelelő, naprakész) magyar verziója,
pedig nem mindenki tud megfelelő szinten angolul, tehát kellenek a magyar verziók (lásd bővebben
2. sz. függelék).
Mindez óriási feladat, fordítás, lektorálás, a magyar szabályzattal koherenssé tétel, az új, ma még
nem létező szabályok kidolgozása stb.
Erre a feladatra hozott létre az elnökség egy adhoc bizottságot, melynek vezetésre kijelölte az általa
megfelelőnek tekintett személyt, nem vonva kétségbe a Főbíró Testület kompetenciáit.
A Bírói Testület feladata továbbra is fontos. Nagy segítséget jelentene viszont a felállításra kerülő
adhoc Munkacsoportnak, ha a Bírói Testület azon tiszteletreméltó és nagy tudású, tapasztalatú
tagjai, akik a szabályzat alkotási munkában a megelőző évek során is részt vettek, tudásukat,
tapasztalataikat és szerkeszthető dokumentum sablonjaikat az ad hoc Munkacsoport munkája , és
mindannyiunk érdekében tovább kamatoztatnák.
Külső jogi szakértői vélemény szerint is:
„A bíráskodó szerepkör nem vonható össze más szerepkörrel. (független bíróság alapelve)”
Tekintettel arra, hogy az elnökséghez számos, a demokratikus működés megőrzését féltő
visszajelzés is érkezett, tisztelettel felkérjük minden kedves barátunkat arra, hogy a Klubja és a
Szövetség érdekében végzett tevékenysége során különös gondossággal legyen tekintettel az
alábbiakra. Mindenki tegye fel magának a kérdéseket:






ki és milyen funkciókat vindikál magának, és milyen céllal?
átlátható-e jelenleg minden szerv működése (ki, hol, mikor, mit és miért tesz)?
felelhetőek a szükséges dokumentációk, jegyzőkönyvek (pl.: képzési, továbbképzési,
ismeretfelújító képzési, stb. jegyzőkönyvek)?
felelhető-e az angol nyelvű szabályok fordítása, vagy az erről szóló oktatás elérhető-e azok
számára, akiknek nincs megfelelő nyelvismerete?
fellehetőek-e a beérkezett javaslatok és ezen javaslatok elemzése/véleményezése elérhető-e
bárki számára?
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1. sz. függelék: Hazai szabály alkotási kényszert adó előírások a Sp.tv.-ben:
23. § (1) A sportág rendeltetésszerű működése érdekében - a külön jogszabályokban előírt más
szabályzatok mellett - a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokat
köteles megalkotni:
a) versenyszabályzat,
b) * igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a versenyzők
sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai előírásokat
c) sportfegyelmi szabályzat,
d) * a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat,
e) * doppingszabályzat,
f) * gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások e
törvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletnek megfelelő
felhasználására vonatkozó előírásokat is,
g) * a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat,
h) * etikai és gyermekvédelmi szabályzat,
i) *sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza különösen a sportsérülések megelőzésére, a
sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó sportági előírásokat is.
(2) Amennyiben a szakszövetség hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszert (bajnokságot)
működtet, úgy a versenyszabályzatban külön rendelkeznie kell a hivatásos vagy a vegyes
bajnokságban részt vevő sportszervezetekkel, illetve sportolókkal szemben támasztott
követelményekről.
(3) A versenyszabályzatban kell rendelkezni a sportág jellegének megfelelően a sportolók élet-,
sportbaleset- és vagyonbiztosításának rendszeréről.
(4) A szakszövetség - a 36-37. §-ban foglaltakra figyelemmel - szabályzatban rendelkezhet a
sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításáról.
(5) A szakszövetség szabályzataiban köteles a környezet- és természetvédelmi, valamint a
közbiztonsági követelményeket, amennyiben pedig a sporttevékenységben állatok is részt vesznek,
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben foglalt előírásokat is
érvényesíteni.
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2. sz. függelék: FAI előírások vonatkozó értékelése
Az FAI GS (General Section, az általános szabályok könyve) 1.3.1 fejezete mondja ki, hogy a NAC
jogosult gyakorolni a felügyeletet a légi sportok felett az adott országban.
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/fai_sporting_code_gs_2020_v1.1.pdf
Magyarországon ezt a jogot a Repülő és Légisport szövetség kapta meg. Az MRSz-től átvett
feladat- és hatáskört az MVSz 2019. november 9.-én megtartott közgyűlése egyhangúlag átruházta
az RLSz-re. Az RLSz az FAI-tól 2019 decemberében hivatalosan is megkapta a Nemzeti Légi Sport
Felügyelői (National Air sports Control, NAC) státust, valamint a Nemzeti Versenysport
Szövetségen keresztül (NVeSz, amely a sport szakigazgatás által a nem olimpiai sportágak
tekintetében elfogadott, hivatalos képviseleti szerve) az EMMI is a légi sportok országos
szakszövetségeként ismeri el.
Fentiekből következően RLSz-nek, mint NAC-nak és szakszövetségnek joga és kötelessége:
FAI licenceket kiadni (3.1.3), visszavonni (3.1.3.4), nemzeti képviseleti jogot (versenyengedélyt)
kiadni (3.1.3.6), hozzáférni a licence adatbázishoz, és annak felhasználásával igazolásokat kiadni.
(3.1.6), nemzeti bajnokságot rendezni. (4.1.1), és a hivatalos megfigyelőket (OO) nyilvántartásba
venni, igazolni, hogy képesítésük megfelel az egyes FAI légi sport bizottságok (Air sports
Committee, ASC) képesítési kritériumainak, melyek a sportági szabályzatokban vannak előírva
(5.2.1). RLSz-nek, mint NAC-nak van joga továbbá az OO-k megbízatását – pl.:
kötelességmulasztás, vagy megtévesztés esetén – vissza is vonni (5.2.6). A NAC ezen
kívül felelősséget is vállal azért, hogy az első kategóriás versenyekre nevezett versenyzők ismerik a
FAI sportkódexet és a rendezvényre vonatkozó szabályokat, felelős továbbá az összes általa
felügyelt verseny, sportesemény, rekord, jelvény igazolásáért. Ha szükség van arra, hogy
valamelyik szakág a FAI szabályoktól eltérő eseményeket rendezzen, akkor ezekkel kapcsolatban
azt kell elsősorban eldönteni, hogy az RLSZ (MRLSz), vagy esetleg annak valamely szakága ezeket
az eseményeket saját rendezésű eseménynek tekinti-e ami felett bármilyen felügyeletet kíván
gyakorolni, vagy azt mondja, hogy a rendező saját hatáskörébe utalja a versenyrendezés és a
lebonyolítás szabályait. (pl. mondhatjuk azt, hogy az MVK az MVSz szervezet saját versenye,
minden jog az övé, és ehhez semmi köze az MRLSz-nek, de ebben az esetben például nem
számíthat bele olyan ranglistába sem, mely alapján a válogatott keret kijelölése történik – így
értelemszerűen jelenleg még az MVK is a NAC által szankcionált versenyek körébe tartozik.)
- Ha a NAC egy adott versenyt, vagy versenyrendszert nem kívánja saját hatáskörébe vonni, akkor
az ilyen versenyekkel kapcsolatban az MRLSz-nek, vagy a szakágának (szakági szövetségeknek)
olyan mértékben van csak köze, amilyen mértékben a rendező előírja az indulók számára a
szövetségi tagságot, vagy a szövetség egyéb szabályzatainak (etikai, biztonsági, stb.) betartását.
- Ha saját hatáskörébe kívánja vonni akkor erről az adott szervezet alapszabálya alapján lehet
eldönteni, hogy a küldöttgyűlés, vagy az elnökség hatáskörébe tartozik az esemény és az
eseménnyel kapcsolatos szabályrendszer megfogalmazása és jóváhagyása.
Jelenleg pl. az MVSZ alapszabályának XI fejezet 16. pont n./ bekezdése kimondja, hogy az
elnökség hatáskörébe tartozik: "a Szövetség azon szabályzatainak megalkotása, amely nem tartozik
a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe". A küldöttgyűlés hatásköri listájában pedig XI. fejezet 3. pont
j.) bekezdés szerint "a hazai sportági szabályzatok jóváhagyása" tartozik csak. Vagyis az MVSZ
esetén az elnökség jogosult eldönteni, hogy milyen szervezeti egységet hoz létre a kizárólag nem
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FAI szankcionált versenyek rendezési és lebonyolítási szabályainak megalkotására, amit ezt
követően az MVSz Küldött Közgyűlés hagy jóvá.
FAI versenyek esetén pedig csak OO-k értelmezhetőek, akik az ASC-k előírásai alapján kell, hogy
működjenek, az ő működésüket lehet az RLSZ megbízása alapján az ST-k hatáskörébe utalni.
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Magyar Vitorlázórepülő Szövetség
Hungarian Gliding Association
www.soaringhungary.hu

PÁLYÁZAT
a
66. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
megrendezésére
15m – Std – 20m géposztályokban
2021.

1 13 8. Buda pes t, Dagály u. 11 .

+36207779996

Magyar Vitorlázórepülő Szövetség
Hungarian Gliding Association
www.soaringhungary.hu

1.
Pályázó adatai
Neve
Címe
Számlázási címe
Bankszámlaszáma
E-mail címe
Telefonszáma
Felelős vezető neve
telefonszáma

:
:
:
:
:
:
:
:

2.
Repülőtér adatai
ICAO kód
:
Üzembentartó szervezet neve:
telefonszáma
:
e-mail címe
:
Tulajdonos neve
:
3.
A verseny paraméterei
Megnevezése
: 66. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Angol megnevezése
: 66th Hungarian National Gliding Championships
Géposztályok
: 15m – Std – 20m (Az érvényben lévő versenyszabályzat szerint)
Időpontja
: javasolt időpont: 05.21 – 05.29 (alternatív javaslat: 05.28 – 06.05)
A verseny vezetője
:
A Sportbizottság vezetője :
Feladatkiíró
:
Külföldi versenyzők fogadása :
Tervezett különdíjak
:
4.
A verseny költségei
Nevezési díj
Vontatási díj
Vizes géposztály
Szállásköltség versenyző
Épületben
Campingben
Szállásköltség kisegítő
Épületben
Campingben
Hangártárolás
Nyűgözőn tárolás

:

Ft/versenyző

:

Ft/ ……… m

:
:

Ft/fő/éj ……… ágyas szobában
Ft/fő/éj

:
:
:
:
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Bankszámlaszáma
E-mail címe
Telefonszáma
Felelős vezető neve
telefonszáma

:
:
:
:
:
:
:
:

2.
Repülőtér adatai
ICAO kód
:
Üzembentartó szervezet neve:
telefonszáma
:
e-mail címe
:
Tulajdonos neve
:
3.
A verseny paraméterei
Megnevezése
: 66. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Angol megnevezése
: 66th Hungarian National Gliding Championships
Géposztályok
: FAI Klub – 18m – Open
Időpontja
: javasolt: 06.25 – 07.03 (alternatív javaslat: 07.02 – 07.10)
A verseny vezetője
:
A Sportbizottság vezetője :
Feladatkiíró
:
Külföldi versenyzők fogadása :
Tervezett különdíjak
:
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Vontatási díj
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Ft/fő/éj

:
:
:
:

Ft/fő/éj ……… ágyas szobában
Ft/fő/éj
Ft/gép/nap
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Versenynaptár 2021
Április
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Pribina Cup
(várható)

Május
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21

22
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28

29

30

1

2

3

4
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6

7

8

Alföld Kupa

FCC

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

17

18

19

20

21

22

23

9

10

11

Rally
Kupa

4

5

6

12

13

14

15

16

17

18

Rally
Kupa

7

8

19
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23

24

25

Rally
Kupa

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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14

Nemzeti - LHZZ

15

16

17

18

19

20

21

28

29

30

31

22

23

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

24

25

26

27

28

29

30

31

28

29

30

36. WGC Stendal

tréning

Klub, 18m, Open

18m,20m, Open

5. JEGC Pociunai
Club, Std
(várható)

Rally
Kupa

Szeptember
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Rally
Kupa

36. WGC Montlucon

tréning

27

Július

Augusztus
3

26

Nemzeti - LHZZ

Rally
Kupa

2

25

Rally
Kupa

Rally
Kupa

1

24

Std, 15m, 20m

Június
2

16

Keret - Edzőtábor

Rally
Kupa

1

15

Club, Std, 15m

Színtáblázat
Rally
Kupa

ÖFA

CAT 1.
CAT 2. Nemzetközi verseny
Rally
Kupa

Nemzeti Bajnokság
Hazai Területi verseny
Rally Kupa
Edzőtábor

Magyar Vitorlázórepülő Kupa (Decentralizált verseny) - 2021.04.01 – 2021.09.30

