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Ügyrendi kérdések
Az ülésen jelen lévők által megválasztott
Levezető elnök:
Gyöngyösi András Zénó (a Szövetség elnöke)
Jegyzőkönyv vezető:
Pólya Balázs (Oldtimer Aero Klub delegált)
Jegyzőkönyv hitelesítők: 1. Zámbó Mihályné Pollerman Judit (Malév Repülőklub elnöke)
2. Fényi István (Opitz Nándor Repülőklub vezetője)
Szavazat számlálók:
1. Turi Gábor (Honvéd Repülőklub Gyöngyös delegált)
2. Szilágyi Márta (Aeroklub Esztergom elnöke)
1. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyenként minden egyes személyre külön-külön szavazva
megválasztja a Közgyűlés tisztségviselőit Levezető elnök: Gyöngyösi András Zénó, Jegyzőkönyv
vezető: Pólya Balázs, Jegyzőkönyv hitelesítők: Zámbó Mihályné Pollerman Judit és Fényi István,
Szavazat számlálók: Turi Gábor és Szilágyi Márta
igen: 916
nem: 0
tartózkodik: 0
Az ülés minden egyes tisztségviselője egyenként egyhangúlag elfogadva.
Mandátum vizsgálat
Taglieber Miklós (MVSz Alelnök) a köszöntőt megelőzően, klubok képviselői érkezésekor folyamatosan
ellenőrzi a jelenlévő klubokat (lásd jelenléti ív, 1. sz. melléklet). A klubok képviselői (klubvezető, vagy
delegált) kézhez vették az általuk képviselt egyesület mandátum számának megfelelő szavazókártyát. A
lehetséges 973 darab mandátumból 916 mandátum van jelen, 94%-os a részvételi arány, a minősített
többséghez szükséges szavazati arány (50%+1 szavazat): 459 mandátum, az Alapszabály módosításhoz
szükséges (kétharmados) szavazati arányhoz 611 szavazat kell.
Köszöntő
Elnök megköszöni a nagy létszámú megjelenést, megállapítja, hogy a Küldött Közgyűlés összehívása
szabályos volt, és az ülés határozatképes. Jelenlévő klubok képviselőinek elmondja, hogy a Meghívóban
közzé tett napirendhez kiegészítő javaslat nem érkezett.
Napirend elfogadása
A napirend a Meghívóval (2. sz. melléket) együtt került megküldésre a tagszervezeteknek,
klubvezetőknek és küldötteknek, elektronikus levél formájában.
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Napirend elfogadása előtti felszólalás
Rumpler István (Őcsényi Repülőklub küldött) megjegyzi, hogy egyesülete nevében nehezményezi a
személyes jelenléttel megtartott értekezlet bevállalását, véleménye szerint elegendő idő és lehetőség állt
rendelkezésre online értekezlet rendezésére.
Elnök válaszában elmondja, hogy erre a Szövetség jelenleg érvényes alapszabálya nem ad lehetőséget,
éppen az online formában megtartható közgyűlések lehetőségének a megteremtése adott okot arra, hogy
jelen közgyűlésen alapszabály módosítást tűztek a napirendre. Elmondja, hogy amint arra a meghívóban
is felhívta a figyelmet, a közegészségi és járványügyi előírások betartása mindenkinek saját felelőssége, a
megjelentek létszáma és a helyiség mérete lehetővé teszi a megfelelő védőtávolság (>1,5 m)
alkalmazását, mindenki a légzőszervet fedő maszkot visel, és ha bármi gyanús tünetet észlel magán, vagy
közelmúltbeli kontakt személy esetében tudomása van ilyenről, köteles távol maradnia. Erre ismételten
felhívja a jelen lévők figyelmét. A helyiség folyamatos szellőztetése megoldott, rendelkezésre áll
kézfertőtlenítő szer és kérdéses esetben homlok hőmérséklet mérésére szolgáló eszköz. Megkéri a
jelenlévőket a higiéniai szabályok fokozott betartására az ilyenkor szokásos, személyes érintkezéssel járó
üdvözlési szokások mellőzésére.
Rumpler István: Az alapszabály módosítás szövege csak rövid idővel a küldöttgyűlés előtt, a meghívóval
együtt került közzé tételre. Véleménye szerint az elmúlt két hétben nem állt rendelkezésre elegendő idő a
módosítás korrekt megfontolására. A szervezet struktúrájának jelentős átalakítása komolyabb előkészítést
és szélesebb körű véleményezést igényelt volna, ezért javasolja, hogy az alapszabály módosítása csak az
online közgyűlés megtartásához szükséges változtatásokat jelentse most, és a többi módosítást, valamint a
napirend szerint meghirdetett SzMSz módosítást ne tárgyalja a közgyűlés.
Elnök válaszában elmondja, hogy tekintettel arra, hogy az online közgyűlés megtartása érdekében
alapszabály módosításra van szükség, ami napirendre került, és a tagság részéről további módosító
javaslat érkezett, Elnökségnek nem áll módjában a módosító javaslatok figyelmen kívül hagyása. A
Közgyűlés – a maga bölcsességében – jogosult eldönteni, hogy mely módosító indítványokat kívánja
tárgyalni, és ezek közül melyeket fogadja majd el.
Ezek után felteszi szavazásra a Napirend elfogadását, melyet a jelenlévő küldöttek jelentős többsége
támogat.
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2. sz. Határozat: az MVSz Küldött Közgyűlés jelentős többséggel elfogadja a meghívóban közzétett
napirendet az alábbiak szerint:
1. Ügyrendi kérdések
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók választása,
mandátum vizsgálat, napirend elfogadása
2. Beszámolók az elmúlt év eseményeiről
Elnök, Ellenőrző Testület, Pénzügyi beszámoló (2019-es mérleg elfogadása, 2020. év eddigi
gazdálkodásának ismertetése), sportdiplomácia, szakmai feladatok (EGU, IGC, DTO, CAMO)
3. Alapszabály és SzMSz módosítás
A megküldött vitaanyagok és a meghívóban részletezettek szerint
4. Tisztségviselő választás
Előzetes jelölések ismertetése – Jelölő Bizottság
Helyszíni jelölés
Elnök megválasztása
Alelnökök megválasztása
Felügyelő Bizottság megválasztása
5. Gazdálkodási terv
A 2020. év további gazdálkodási terve, és a 2021-es irányvonalak
6. Versenyek, Versenynaptár
2021-es Nemzeti pályázat előkészítése
7. Zárszó
A soron következő Küldött Közgyűlés bejelentése.
igen: 834
nem: 38
tartózkodás: 50
2. Beszámolók
2.1 Elnök beszámolója a Szövetség elmúlt évi tevékenységéről
Közel egy év telt el a legutóbbi Küldött Közgyűlés óta, mely 2019. november 09-én volt Farkashegy
Repülőtéren, a MÁV Repülőklub meghívására. A tavaszi Küldöttgyűlésen kellett volna elnökséget
választani, mivel a két éves mandátum lejárt. Akkor el kellett halasztani a közgyűlést, és azóta is a
legkomplikáltabb döntések vannak soron ezért a beszámoló két különféle perspektívában kerül
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megtartásra. Az utóbbi egy év történései előtt az elmúlt 10 esztendő áttekintését is megvizsgáljuk,
ugyanis a jelenlegi elnök 2009. ősze óta látja el feladatát a Szövetség élén.
10 éves visszatekintés:
10 éve az MVSZ származtatott jogalany volt minimális jogkörrel és vagyonnal. Akkori fő feladatunk: az
MRSZ helyzete miatt a vagyontárgyak (mely elsősorban a keretgépeket jelentette) biztonságba helyezése
volt, ez sikeresen megtörtént.
Következő fontos lépés: a Szövetség önálló jogalannyá válása, mind gazdaságilag, mind működését
tekintve. Ez a folyamat 2016. őszén indult ezt a célkitűzést kinyilvánító MRSz Közgyűléssel és az MVSz
Alapszabályát elfogadó MVSz Küldött Közgyűléssel. A folyamat 2019. novemberben sikeresen zárult le
az MVSz új adószámának bejegyzésével.
Ezt követte a harmadik szakasz, az országos szakszövetség feladatainak időszakos átvállalásával, amíg az
új keretrendszer felállítása megtörténik.
Az MRSZ csődje kapcsán: próbálkozást tettünk az MRSZ megmentésére, ez az ismert okok miatt nem
sikerült, ezért egy új sportági szakszövetség jött létre: a Repülő és Légi Sport Szövetség. Átmenetileg az
MVSz felvállalt olyan feladatokat, amit jövő évtől már az RLSz feladatköre lesz. Ez viszont igen sok
adminisztratív terhet rótt a társadalmi munkában dolgozó maroknyi MVSz Elnökségre. A kapcsolódó
elszámolások lezárása folyamatban, ez az idei esztendőben valószínűleg lezárul.
Az elmúlt 10 év alatt az MVSz egy magas presztízsű, igen jelentős és befolyásos, jelentős társadalmi
támogatottsággal és vagyonnal rendelkező szervezetté vált, mely kiváló kapcsolatokat épített ki mind a
hazai légi közlekedési jogszabály alkotási, hatósági és szakipari szereplők között, mind az európai és
világszintű, nemzetközi sport és szakmai szervezeti körökben.
Elmúlt 1 év mérföldkövei:
- 2019. november 14. Az Európai Repülésbiztonsági Hivatal (EASA) vizsgálta a Magyar Légügyi
Hatóság kompetenciáit, és a termék auditok sorában az MVSZ CAMO szervezete is terítékre került, ahol
folyamatos légi alkalmasság irányító szervezetünk nagyon jó minősítést kapott. Köszönet többek között
Kiss Gyula mérnök barátunknak, a CAMO vezetőnknek és Szabó Péternek, a szervezet megfelelőségi
vezetőjének.
- Ezt követte szintén tavaly novemberben a kiképző szervezetünk hatósági auditja, ahol a bizottság
semmilyen hiányosságot nem tárt fel, és beadásra kerültek újabb képzési kézikönyvek és revíziók.
- Az auditok mellett kezdetét vette a Hungarocontrol Zrt. által irányított TMAO légtér koordinációs
tárgyalások, melyeken igyekeztünk jelen lenni és a lehetőségekhez képest képviselni a vitorlázórepülés
országos érdekeit. Ezek a tárgyalások még csak részben zárultak le, és épp a verseny légterek kapcsán
még mai napig terítéken vannak.
- 2019. december 12-én a Hatóság egy DTO tájékoztató napot rendezett, melyen részt vett a Szövetség
elnöke, az eddigi képzésvezető, Vámosi Miklóssal, az MVSz DTO új képzésvezetőjével, aki ettől a naptól
látja el hivatalosan funkcióját. Vámosi Miklós volt ifjúsági válogatott keret edző, az MVSz EGU
delegáltja, az Opitz Nándor Repülőklub Repülő Szakosztályvezetője, gyémántkoszorús vitorlázórepülő
oktató, egykori versenyző, sportbíró, vitorlázó műrepülő jogosítással, TMG oktatói és motoros PPL
szakszolgálati engedéllyel, oktatói jogosítással is rendelkezik.
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- Szövetségünk, IGC Delegáltjaink meghívására a Repülő Világszövetség (FAI) Nemzetközi
Vitorlázórepülő Szakbizottsága (IGC) Plenáris értekezletét 2020. március 02-től 07-ig a Margitszigeti
Grand Hotelben tartotta (már a covid-19 szituáció alatt, sok később már rutinná váló döntési dilemmát
követően). Magyar szempontból igen sikeresnek mondható, nem csak sportdiplomáciai szempontból.
Tovább nőtt a súlyunk a nemzetközi vitorlázórepülő sport döntéshozatali körökben, emellett kb. 750 ezer
forinttal nőtt a megtakarításunk. Köszönet a szervezésben Szabó Péternek, Gyöngyösi Diánának, Cziráky
Gergőnek és Boskovitz Ábelnek. Nem a mi érdemünk, de azóta is ez volt a Világszövetség történetében
megrendezett utolsó személyes részvétellel megtartott nemzetközi konferencia, melyen a külföldi
küldöttek közül 51 főből 49 el is tudott jönni. Az exkluzív helyszínen lehetőségünk volt házigazda
szerepkörben megrendezni az ünnepélyes, össz-szakági országos éves ünnepélyes díjkiosztót, ahol az
éppen véget ért IGC Plenárison részt vevő, nemzetközi prominensek adták át az elismerések egy részét,
lehetőséget adva a hazai sportélet szereplőinek a külföldi vendégeink megismerésére, illetve arra, hogy
megmutassuk a nemzetközi vitorlázórepülő elit képviselőinek, milyen nagy létszámú és pezsgő repülő és
légi sport élet zajlik hazánkban. Az értekezletet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 millió forintos,
vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesítette, melyet a konferencia terembérletére, technikai
eszközök bérletére fordítottunk, valamint rendeztünk egy profi idegenvezetővel narrált exkluzív hajós
városnéző gálavacsorát a Dunán, melynek a hajó bérleti díját és a vacsora költségeit részben a
támogatásból fedeztük.
- Az IGC Plenáris értekezlet alatt kaptuk az értesítést a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, hogy jogszabály
követési revíziót kívánnak végezni arra az időszakra vonatkozóan, amikor az új adószámunkat kaptuk, és
amikor az Arcus vásárlása is megtörtént (vadonat új, EU-s adószámmal, ÁFA mentesen). A vizsgálat nem
csak a gazdálkodásra, de minden szabályzatra, szervezeti megfelelőségre és ezen időszakra vonatkozó
bizonylatra kiterjedt. A vizsgálat 2020. április 27-én zárult, melynek során a NAV ellenőrei nem tártak fel
semmilyen rendellenességet, vagy hiányosságot (köszönet Daróczy János gazdálkodási feladatokat ellátó
Alelnöknek, Drabbant Ildikónak, a Szövetség Könyvelőjének, és az MVSz Felügyelő Bizottságának, Bőti
Lászlónak, Turi Gábornak és Ábrók Ágnesnek, FB tagoknak, amiért a szervezet szabályosan, tisztán,
átláthatóan és gazdaságilag is stabilan, hatékonyan működik).
- 2020. március 27-én az MVSz törlesztette az Arcus vásárlása során kapott adóssága utolsó részleteit is.
Ezzel a Szövetség teljesen tehermentessé vált, és nincs semmilyen további adóssága. Az Arcus forgalmi
értéke (>€200k) magasabb, mint a bekerülési költsége volt, tehát ez az ügylet tisztán gazdasági
szempontból is nyereséges (persze nem kívánjuk kereskedelmi forgalomba hozni), nem beszélve a
világszínvonalú, kétüléses (tehát tudásátadásra alkalmas) versenyrepülőgép további megfelelő
használatából adódó, lehetséges sportszakmai előnyökről. Köszönet mindazonáltal Szabó Péternek, a
Válogatott Keret edzőjének, aki magánvagyonából adakozott annak érdekében, hogy segítsen áthidalni a
repülőgép beszerzésének likviditási akadályait, valamint hálás köszönet minden magán adomány
felajánlónak, akik igen jelentős felajánlott támogatási összegekkel segítettek annak érdekében, hogy a
vételár hiányzó része összejöjjön.
- 2020. április 01-étől az MVSz CAMO a magyar mellett a német („D-s”) lajstromban lévő repülőgépek
légi alkalmassági felügyeletét is el tudja látni. A német lajstromú gépekkel foglalkozó mérnök Marosi
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Krisztián, aki Kiss Gyula munkáját segíti a továbbiakban ezen a területen, és a felülvizsgálók köre bővült
Balogh Gyurival, aki volt hatósági műszaki főnökként (most már a Honvédségnél dolgozik
főmérnökként) az Európai és hazai jogalkalmazásban, és jogértelmezésben is igen hasznos segítséget tud
nyújtani a CAMO szervezetnek. Arra a kérdésre, hogy a magyar és a német mellett esetleg további
európai lajstromban lévő gépek felügyeletét el tudja-e látni a jövőben az MVSz CAMO, Szabó Péter, a
megfelelőségi vezető azt a választ adta, hogy térjünk vissza erre a tisztségviselő választást követően.
- A hazai gyártású R26 „Góbé” típusú, Annex I-es vitorlázó repülőgépekkel, FCL szerint történő
képzéseket eddig csak derogációval lehetett végrehajtani. A derogációt az MVSz ATO kapta, éppen ezért,
bár időközben a EU-s jogszabályi keret megszületett a DTO-ra, fenntartottuk az ATO-t azért, hogy a
Góbékkal történő képzések lehetősége megmaradjon. A derogáció legfeljebb kettő évre volt adható, mely
idén áprilisban lejárt. Ezt követően átmenetileg nem volt lehetséges az FCL szerinti képzés ezért az
MVSz lemondott az ATO szervezete keretei között történő képzési jogáról. Viszont az MVSz részt vesz
az Európai Vitorlázórepülő Unió (EGU) munkájában is. Küldötteink, Vámosi Miklós és Szabó Péter saját
maguk finanszírozták eddig is az MVSz EGU munkájában való részvétellel járó (utazási és szállás)
költségeit. Az EGU tagsági díjat kezdetben szintén ők finanszírozták, azonban most már az MVSz
költségvetése keretet biztosít a Magyarország EGU tagdíjára, mely évente €800.
Az EGU az EASA vitorlázórepülő jogalkotásban elismert szakmai partnere, és most nem csak áttételes
előnyünk származott az EGU munkájában való részvételből, melynek során küldötteink első kézből olyan
információk birtokába jutottak, aminek a Góbék DTO-ban történő, végleges derogációja lett a
végeredménye. Természetesen ehhez kellett a CAMO szervezetünk (Kiss Gyula) és a DTO szervezetünk
repülésbiztonsági rendszerét vezető felelősének (Máté Attila) mindenre kiterjedő kockázat elemzése is.
Négyük munkája eredményeként 2020. április 03-ától a képzőszervezet tevékenységének a visszaadásáig
a Góbék ismét részt vehetnek az MVSz DTO FCL szerinti vitorlázórepülő kiképzésében.
- A világon mindenütt tapasztalható bizonytalanságok és dilemmák mérlegelését követően április 1-ével
elindítottuk a hazai patinás diszlokált kupaversenyt, az MVK-t. Idén több táv született (780), mint a
tavalyi évben (660), de kevesebb nevező volt, csak 150, mint tavaly (169), idén 25 ifi nevezett (tavaly
22). Tavaly nem volt női eredmény, idén lesz, leghosszabb táv idén 765km (tavaly 760km), legnagyobb
átlagsebesség idén 145 km/h (tavaly: 188km/h). Aszályos, kifejezetten jó időjárású áprilist és májust
követően június 8-án megérkezett a Medárd, és az év további részében már csak átlagosnak mondható
időjárás mellett folytak a repülések. Mindemellett született 5 darab országos rekord, és több arany és
gyémánt koszorú feltétel, köztük befejezett E- és F-vizsgák is.
- Az MVK mellett, annak kiegészítése és népszerűsítéseként idén is megtartásra kerültek az egyre
népszerűbb Rally kupa futamok. Két helyszínt (LHFH és LHEM) leszámítva, ahol a repülőtér, vagy a
légér mégsem állt rendelkezésre, mindenhol sikeresen meg lett tartva a futam, elvíve ezzel a versenyszerű
repülés hangulatát olyan helyekre is, ahol csak ritkán adatik meg, hogy versenyt szervezzenek.
- A Válogatott Keret edzőtábora idén is megrendezésre került, mely Szatymaz Repülőtéren idén is
lehetőséget biztosított arra, hogy a kerettagokkal együtt edzhessenek a feltörekvő ifjak és a mindig tanulni
képes sportolók.
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- A 65. Nemzeti Bajnokság idén egyetlen helyszínen, Matkópusztán került megrendezésre június 19-től
27-ig. A korlátozó intézkedések okozta nehézségek és a korai időpont ellenére viszonylag nagy létszámú
(57 fő, ebből 4 külföldi) versenyző részvételével, érvényes és eredményes volt. Sok tanulsága volt a
versenynek, és a számos nehézség ellenére a résztvevők nagyon megértőek és türelmesek voltak a
szervezőkkel szemben, ezért köszönet minden résztvevőnek a sportemberi mentalitásért. A verseny
előkészítése és lebonyolítása során rendkívül sok áldozatot és munkát adott Szabó Péter, akinek
mindannyiunk nevében köszönet illeti az áldozatkészségét és szolgálatait, dologi és anyagi támogatását.
Az MVSz számlájára befolyt nevezési díjak fele ment el a szervezés költségeire. Ennek nagy része a
repülőtér használatáért, a szervezők ellátásáért és szállásáért a repülőtér fenntartójának fizetett díjak, a
trófeák, irodaszerek, valamint az ilyenkor szokásos egyéb költségek (körülbelül 1.6mFt). Beszerzésre
került egy víz töltő rendszer is, mely nem került fixen telepítésre, tehát a jövőben akár Matkópusztán (pl.:
a 2022-es VB-n), akár más versenyeken, más reptereken is felhasználható.
A beszámoló végén Elnök megköszöni az Elnökség minden egyes tagjának a munkáját, külön kiemeli
Daróczy János tevékenységét, aki szorgalmával és precizitásával nem csak a sport adminisztrációt, de a
gazdálkodással járó feladatok nagy részét is átvállalta az ügyvivő testület többi tagjáról, folyamatosan
tartotta a kapcsolatot a könyvelővel, és az Elnökség, Felügyelő Bizottság számára mindig naprakész,
áttekinthető és közérthető nyilvántartásokat vezet, folyamatosan kezeli a Szövetség honlapján,
karbantartja a dokumentumokat és a nyilvántartásokat, mindig aktuális és friss hírekkel tölti fel a
weboldalt. Szabó Péter hihetetlen munkabírással és energiával támogatja az elnökség tevékenységét,
rengeteg ötlettel és nem utolsósorban dologi és anyagi forrással, repülőtér infrastruktúra,
kapcsolatrendszer és emberi erőforrás kapacitással erősíti a Szövetséget. Hársfalvi Péter nem csak, mint
alelnök, de mint fő szponzor is hatalmasat tesz hozzá az MVSz lehetőségeihez, és személyes
kapcsolatainak köszönhetően olyan központi támogatási források elérését teszi lehetővé, melyeket nélküle
nem tudnánk elérni. Kiss Gyula továbbra is társadalmi munkában közel 300 repülőgép folyamatos légi
alkalmasságának a felügyeletét biztosítja dokumentációs, szervezeti kézikönyvek, bulletin követés,
hatósági kapcsolattartás, repülésbiztonsági háttér, és még számtalan egyéb szakmai tevékenység
ellátásával. Köszönet Kollár Csabának és Schieber Andrásnak (ACFH), valamint Rumpler Istvánnak
(Őcsény), akik a hazai OGN hálózat kialakítását és folyamatos felügyeletét segítik és biztosítják
önzetlenül. Köszönet továbbá minden választott vagy önkéntes segítőnek, akik tisztségben, vagy anélkül,
névvel, vagy névtelenül segítik, erősítik a Szövetséget, ezzel minden magyar vitorlázórepülő számára
biztosítani segítenek egy olyan erős és egységes keretet, mely nélkül mindannyian kevesebbek és
szegényebbek lennénk.
A beszámoló végén a kérdezési lehetőséggel egyetlen jelen lévő sem élt.
Az Elnöki Beszámolót 10:58-kor a klubok jelenlévő képviselői egyhangúlag elfogadták.
3. sz. Határozat: Elnöki Beszámoló elfogadása.
igen: 916
nem: 0
tartózkodás: 0
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2.2 Pénzügyi beszámoló
Elnök iménti beszámolóját pénzügyi adatokkal egészíti ki. A Közhasznúsági Jelentés és a
Mérlegbeszámoló – a meghívóval együtt – megküldésre került a tagszervezeteknek, az egyesületi
vezetőknek és küldötteknek. A felhívásra a tagok többségének elektronikus levélben adott, előzetesen
elfogadó válasza alapján a Szövetség elnöke 2020. szeptember 29-én, egy nappal a törvényes,
meghosszabbított határidő előtt, gondoskodott a Mérlegbeszámoló beküldéséről. Elmondja továbbá, hogy
az IGC Plenárisra kapott 1mFt mellett további 50eFt adományt biztosított a Varió SE az ifjúsági korú
versenyzők Nemzeti Bajnokságon történő szereplése, felkészülése támogatására, melyet kiegészített a
Szövetség a befolyt nevezési díjakból, és ifi versenyzőnként 15 ezer forint adománnyal támogatta az
érintett 6 ifi sportoló felkészülését a klubjaikkal kötött támogatási megállapodás keretében. Még 2019-ben
kapott az MVSz 12mFt támogatást a Hungarocontrol Zrt-től, melyből 8mFt a Műrepülőknek került
továbbításra a támogatói szándéknak megfelelően.
Az idei évben a teljes működés során közel 30mFt pénzmozgás volt, a részletekről szóló táblázatokba
bármely jelen lévő számára szívesen betekintést biztosít az elnök, illetve bármely további felmerülő
kérdésre itt most készséggel választ ad.
Szabó Péter (Alföldi Repülőklub) kérdése: mekkora a jelenleg rendelkezésre álló pénzeszköz és mekkora
a tartozás, adóság állomány, vagy a várható további biztos kiadás?
Gyöngyösi András Zénó: fő számlán 9 267eFt, kártya: 154eFt, deviza: €7 211. Házi pénztárban van pár
ezer forint és €320.
Tartozás, vagy ismert, nagyobb kiadás nincs (könyvelőnek havi 40eFt könyvelési díj, valamint havi 4eFt
telefonszámla, bankköltségek, számlavezetési díj), ezen kívül a CAT 1-es versenyekre idén elkülönített
nevezési és vontatási díjakat jövőre kell kifizetni (ez kb. €6 500) és tavasszal esedékesek majd a
biztosítási díjak. Ismert még a CAMO nyilvántartó rendszer fejlesztésére szánt, külön támogatásból
rendelkezésre álló 1 mFt-os informatikai kiadás.
Ezt követően – mivel további kérdés nem merül fel – elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét, Turi
Gábort, hogy ismertesse a FB jelentését.
2.3 A Felügyelő Bizottság jelentése
Turi Gábor elmondja, hogy a FB folyamatosan értesül az Elnökség munkájáról, a döntések általában
elektronikus levelezés útján történnek, melyre a FB minden tagja másolatban rálát. Emellett Daróczy
János Alelnök Úr minden hónap végén megküldi az FB-nek a teljes havi gazdálkodásról szóló
elektronikus csomagot, a számlák és a bankszámla kivonatok, megrendelések, szerződések, teljesítés
igazolások másolatával, valamint a havi készpénzmozgást. A FB megvizsgálta továbbá a Szövetség
hivatalos honlapján is közzétett, jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező Mérlegbeszámolót és a
Közhasznúsági Jelentést is, az abban szereplő adatokat megfelelőnek és számszakilag is egyezőnek
találta. Sem gazdasági, sem egyéb vonatkozásban a Szövetség működésében szabálytalanságot, a
vonatkozó jogszabályi, gazdálkodási előírásokkal, szponzori vagy egyéb szerződéses kötelezettségekkel,
vagy a tagság akaratával ellentétes tevékenységet nem tapasztalt, ezért javasolja a Küldött Közgyűlésnek
a Mérleg és a Közhasznúsági Jelentés elfogadását.
………………………………………...
Gyöngyösi András Zénó, levezető elnök

………………………………………...
Zámbó Mihályné Pollerman Judit, jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………………...
Pólya Balázs, jegyzőkönyv vezető

………………………………………...
Fényi István, jegyzőkönyv hitelesítő

1 13 8. Buda pes t, Dagály u. 11 .
8/21

+36207779996

Magyar Vitorlázórepülő Szövetség
Hungarian Gliding Association
www.soaringhungary.hu
2020. október 03-i Küldött Közgyűlés jegyzőkönyv

A pénzügyi beszámolót a Küldöttgyűlés 11:10-kor egyhangúlag elfogadja.
4. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés elfogadja a gazdasági beszámolót, a 2019. évi Közhasznúsági
Jelentést és Mérlegbeszámolót, valamint a Felügyelő Bizottság jelentését
igen: 916
nem: 0
tartózkodik: 0
egyhangúlag elfogadva
2.4 Szakmai szervezetek beszámolói
Európai Vitorlázórepülő Unió (EGU) beszámoló – Vámosi Miklós EGU Delegált
Vámosi Miklós beszámol az idei EGU Kongresszus részleteiről. Kiemeli, hogy az EGU az Európai
Repülésbiztonsági Hivatal, az EASA szakmai partnere a vitorlázórepülés európai szintű jogalkotásában.
A legfontosabb eredmény magyar szempontból az, hogy az EGU-n szerzett ismeretek birtokában el
tudtuk érni azt, hogy a Góbé továbbra is alkalmazható legyen a vitorlázórepülő képzésekben, meglepően
sok Góbé repül még a kluboknál, és rövid távon nem látszik megoldás a kiváltására. Hozzáteszi azonban,
hogy a gépek üzemidő hosszabbítására biztosan nem lesz majd lehetőség, tehát a közép- és hosszú távú
tervezésnél minden klubnak gondolnia kell arra, hogy nem támaszkodhat a végtelenségig erre a típusra.
Fentieken túlmenően az EGU munkájának köszönhetően elkészült a vitorlázórepülésre vonatkozó
egységes joganyag, az „SPL Rulebook” és a vitorlázórepülő képzésekre vonatkozó jogszabály rész, a Part
SFCL. A szabályok nem ajánlások a nemzeti kompetens hatóságoknak, hanem azokat kötelező érvénnyel
kell alkalmazni a felügyeleti gyakorlatban, előre láthatólag idei év december 08. napjától.
Vámosi Miklós EGU Delegált beszámolóját azzal zárja, hogy a másik EGU Delegált, Szabó Péterrel
közösen az EGU konferenciákon végzett munkájuk minden költségét saját maguk finanszírozták, nem
kívánták ezzel terhelni az MVSz költségvetését.
IGC – Szabó Péter IGC Delegált
Szabó Péter elmondja, hogy ahogy az már az elnöki beszámolóban korábban is elhangzott, az idei IGC
Plenáris értekezletet mi rendeztük, aminek a legfontosabb hozadéka a befolyásunk további növelése és a
nemzetközi sport diplomáciai pozíciónk megerősítése volt. Idén nem pályáztunk világversenyekre, az
IGC világversenyekre vonatkozó döntéseiben – verseny helyszínek és sport szabályzatok – a válogatott
kerettel történő konzultáció iránymutatásai alapján jártunk el.
DTO – Vámosi Miklós Képzésvezető
Legfontosabb feladatunk a növendékek kiképzése, utánpótlás nevelés. A szervezet felelős vezetője (AM)
az MVSz mindenkori Elnöke, a Képzésvezető (HT) mellett a megfelelőség irányítási rendszer vezetője
(CM) Szabó Péter felel a szabályok betartásáért és a kézikönyvek napra készen tartásáért, jogszabály
követésért és a revíziók folyamatos felügyeletéért. A képző szervezethez tartozik a repülés biztonsági
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vezető (SMS), Máté Attila, aki nem csak a kiképzések alatt bekövetkező, hanem minden ismertté vált,
vagy az anonim felületen bejelentett esetek kivizsgálását követően hozott megállapítások alapján készíti
el a honlapon is megtalálható biztonsági kiadványokat. A képzésben rengeteg oktató vesz részt
országszerte, akiknek minden reptéren a szakmai vezetők irányítják munkájukat, akik az adott helyen a
képzésvezető helyettesei (a dHT-k, összesen 28 fő országszerte). A jelenleg regisztrált növendékek száma
220 fő. Az idei év adminisztrációs termése több, mint 1000 oldal, a revíziók, és az új képzési tematikák,
melyek már mind deklarálva lettek és lehet végezni a képzéseket (SPL, LAPL/S, SPL felhőrepülő képzés,
TMG kiterjesztés, FI/S, FI/S kiterjesztés TMG-re, LAPL/A kiterjesztés TMG-re, motoros és vitorlázó
műrepülő képzések, valamint az elméleti ismeretfrissítő szeminárium). A tavaszi hatósági auditon a
bizottság nem tárt fel hibát. Idei tervek az új, CAMO és tagnyilvántartó adatbázis alkalmazása a DTO
adminisztrációban is.
CAMO – Szabó Péter Megfelelőség Irányítási vezető
Szabó Péter elmondja, hogy a szervezet szakmai munkáját továbbra is Kiss Gyula repülőmérnök viszi,
akinek tevékenységét – tekintettel a megnövekedett feladatmennyiségre – most már egy másik mérnök,
Marosi Krisztián segíti, a műszaki adminisztrációban pedig támaszkodnak 5 ember társadalmi
háttérmunkájára Szatymazon. Emellett a műszaki dokumentációk, a bulletinek megvásárlásában a
költségeket a Szempair vállalja, azokat ingyenesen bocsátja az MVSz CAMO szervezete rendelkezésére.
A felügyelet alá tartozó típusok száma folyamatosan növekszik, az idei évtől már nem csak magyar, de
német lajstromban levő vitorlázó repülőgépek felügyeletét is el tudja látni a szervezet.
A mérnöki és adminisztrációs háttérmunkát végző személyek irányítása alatt dolgoznak a műszaki
ellenőrök.
A CAMO szervezet közleményeit, híreit a szövetség hivatalos honlapján, külön menü pont alatt érhetik el
az érintettek.
Változások lesznek a légi járművek folyamatos légi alkalmassága felügyeletének jogi kereteiben, a légi
alkalmasságot tanúsíthatja majd Part 66-os szerelő is, CAMO szervezeti háttér nélkül, de ez a jogosultság
külön hatósági engedélyhez kötött, aminek várhatóan csak kevés szerelő és csak fokozatosan fog tudni
megfelelni, ezért nem számítunk drasztikus csökkenésre a CAMO feladat mértékében a közeljövőben.
Az eddigi CAMO szervezeti kialakításról át kell térni a CAO szervezetre, amelyhez ismét hatalmas (kb.
600 oldalas) dokumentációs háttér kialakítására van szükség. A kézikönyvek hamarosan készen lesznek,
és benyújtásra kerülnek a Hatósághoz elfogadásra.
Az új és megnövekedett kihívások támogatására egy új, komplexebb adatbázis rendszer szükséges, mely a
Repülő és Légisport Szövetség (RLSz) saját fejlesztésű tagnyilvántartójára támaszkodva nyújtana olyan
szolgáltatásokat, melyeket nem csak a CAMO, de a DTO és a saját tagnyilvántartó rendszerünk is
használhatna, lehetőséget adna az online értekezletek, döntéshozatal végrehajtására, dokumentum
tárolásra, stb. A jelenlegi rendszer fenti képességeinek kialakítása további fejlesztéseket igényel, ennek
költsége 1mFt, melyre fedezetet biztosít egy közelmúltbeli rendkívüli, másfél millió forintos támogatás.
Az új tagnyilvántartó rendszer képességeit a tagszervezetek, repülőklubok ingyenesen igénybe vehetik
majd.
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Hársfalvi Pál aki a Magyar Műrepülő Klub képviselőjeként van jelen, de egyben a Repülő és Légisport
Szövetség alelnöke és a Magyar Modellező Szövetség (MMSz) elnöke, ismerteti a rendszer részleteit.
Elmondja, hogy a nyilvántartó rendszer eredetileg a MMSz tagnyilvántartója volt, ebből került
továbbfejlesztésre, és már nagyon sok új funkcionalitást tartalmaz. A szoftver nyílt forráskódú, és
skálázható például az is, hogy az milyen szintű hozzáférést és kinek biztosít. A nyilvántartásba feltöltött
adatokról szabadon rendelkezhetnek azok gazdái, hogy milyen szinten adjanak hozzáférést másoknak a
tartalmak megismerésére.
Kérdések
Pollerman Judit (Malév): Van-e repülésbiztonsági szervezete az MVSz-nek?
Szabó Péter: Igen, van ilyen tevékenységet végző, saját szervezete, mely a repülésbiztonsági feladatokat
ellátja és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A szervezet tevékenységét az MVSz DTO és CAMO alá
eső képzések és légi járművek tekintetében látja el, Máté Attila SMS vezető és Kiss Gyula CAMO
vezetők felügyelete alatt.
További kérdés hangzik el arra vonatkozóan, hogy hány légi jármű tartozik az MVSz CAMO felügyelete
alá. Szabó Péter válaszában elmondja, hogy több, mint 300 darab repülőgép, a számuk folyamatosan
növekedik.
5. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés elfogadja a szakmai szervezetekről (az EGU, az IGC, a DTO,
valamint a CAMO szervezetek) a post holderek beszámolóit
igen: 916
nem: 0
tartózkodik: 0
A szakmai beszámolókat a Küldöttgyűlés 11:47-kor egyhangúlag elfogadja.
1148-tól 12:02-ig Szünet
3. napirendi pont: Alapszabály módosítás
Gyöngyösi András Zénó felsorolja a Meghívóban is közzétett, módosító indítványok tartalmát, majd
pontról pontra a módosító szövegrészeket.
3.1. A Szövetség székhelye
Elnök ismerteti, hogy amióta az MRSz csődje miatt a Dagály utcai székház elveszett, egy székhely
használati megállapodással használjuk székhelyként a régi címet, de jó enne jobb megoldást találni, akár
egy profi székhely szolgáltatást, vagy elfogadni valamelyiket a szponzorációként székhelyként felajánlott,
különböző budapesti cégek valamelyikét. Több hozzászólás is elhangzik, milyen módon lehetne
megoldani a székhely kérdéskörét. Fényi István (Opitz Nándor Repülőklub) javasolja, hogy bízzon meg
az elnökség egy profi szolgáltatót, aki nem csak székhely címet ad, de biztosítja az adminisztratív
ügyintézést is. Laki Róbert javasolja, hogy ezt a pontot a Közgyűlés végén, a tisztségviselő választás után
………………………………………...
Gyöngyösi András Zénó, levezető elnök

………………………………………...
Zámbó Mihályné Pollerman Judit, jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………………...
Pólya Balázs, jegyzőkönyv vezető

………………………………………...
Fényi István, jegyzőkönyv hitelesítő

1 13 8. Buda pes t, Dagály u. 11 .
11/21

+36207779996

Magyar Vitorlázórepülő Szövetség
Hungarian Gliding Association
www.soaringhungary.hu
2020. október 03-i Küldött Közgyűlés jegyzőkönyv
tárgyalja a Közgyűlés. Pollerman Judit azt javasolja, hogy hatalmazza fel a Közgyűlés a hamarosan
megválasztandó majdani elnökséget a székhely váltással kapcsolatos valamennyi döntés végrehajtására és
a szükséges ügyintézésre.
6. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget a Szövetség székhelyének a
megváltoztatására és az ehhez szükséges ügyintézés végrehajtására, megbízza az Elnököt azzal,
hogy az illetékes szerveknél ez ügyben eljárjon
igen: 916
nem: 0
tartózkodik: 0
egyhangúlag elfogadva
Szerkesztői megjegyzés: A Közgyűlést követően a Szövetség képviselője megkereste a szervezet
felügyeletét ellátó Fővárosi Törvényszék civil Szervezetek Nyilvántartójának MVSz tekintetében illetékes
bírónőjét, Fekete Ildikó Annamáriát, aki kérdésre elmondta, hogy a Közgyűlés nem adhat implicit
felhatalmazást a székhely megváltoztatását érintő Alapszabály módosításra. A székhely megváltozása
esetén a Közgyűlés székhely címet érintő részének explicit megváltoztatását kimondó, Alapszabály
módosító határozata szükséges.
3.2 Az Elnökség létszámának módosítása
Daróczy János írásbeli javaslatát távollétében a levezető elnök felolvassa (4. sz. melléklet). A lényege,
hogy a jelenlegi 5 alelnök helyett 2 alelnököt és 3 elnökségi tagot javasol.
7. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés kívánja-e, hogy az Elnökség az Elnök és Alelnökök mellett
nem Alelnök Elnökségi Tagokból is álljon?
igen: 0
nem: 916
tartózkodik: 0
egyhangúlag elutasítva
További hangos együttgondolkodást követően Elnök felteszi szavazásra a kérdést: a Meghívóval kiküldött
módosító szöveg szerint változzon-e az Alapszabály az Elnökség létszámára vonatkozóan, a jelenlegi 6
főről 5-re csökkentve azt?
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8. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés jóváhagyja az Elnökség létszámának csökkentésére
vonatkozó Alapszabály módosítást, a Szövetség alapító okirata XI.14 pont szövege az alábbira
módosul: „Az Elnökség létszáma öt fő, mely az Elnökből és négy Alelnökből áll.”
igen: 616 (az összes jelen lévő szavazat 66.8%-a, az igen-nem szavazatok 71.3%-a)
nem: 246
tartózkodik: 58
Alapszabály szerint érvényes a módosítás, melyet a szavazók több, mint 2/3-a támogat
Mészáros Zoltán (Aeroclub Esztergom) felhívja a figyelmet az ellentmondásra az MVSz érvényben lévő
Alapszabálya és az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendelkezése között, mely szerint 75%-os
szavazati arány szükséges az alapszabály megváltoztatásához.
Elnök elmondja, hogy csak a Bíróság által elfogadott, hivatalosan érvényes MVSz Alapszabályból készült
fel jogi kérdések tekintetében, és nem rendelkezik kellően alapos ismeretekkel a Ptk. vonatkozó és
általános értelemben érvényes, kivételeket is megengedő rendelkezéseit illetően, ezért most jobb híján az
Alapszabály szerint jár el, de természetesen megkéri az illetékes felügyeleti szervek állásfoglalását az
Alapszabály módosításról szóló kérelem benyújtását megelőzően.
Szerkesztői megjegyzés: A Közgyűlést követően a Szövetség képviselője megkereste a szervezet
felügyeletét ellátó Fővárosi Törvényszék civil Szervezetek Nyilvántartójának MVSz tekintetében illetékes
bírónőjét, Fekete Ildikó Annamáriát, aki kérdésre elmondta, hogy a Ptk. a szervezeti kialakításra, így az
alapszabály módosításhoz szükséges szavazati arány 75% kérdésében is diszpozitív, az érvényes
alapszabály 2017. év novemberben, az új Ptk. hatálybalépését követően készült és 2018-ban került
elfogadásra az illetékes felügyeleti szerv által, ezért a módosítás elfogadható. Érdemes azonban a soron
következő alapszabály módosításkor ezt a rendelkezést is összhangba hozni a Ptk-val a további
bizonytalanságok megelőzése érdekében.
3.3 Az Elnökség megbízatás időtartama a jelenlegi 2 év helyett 5 évre szóljon
A változtatás az Alapszabály XI. 5. pont szövegét érinti. Több hozzászólás hangzik el pró és kontra.
9. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés nem támogatja az Alapszabály módosítását az Elnökség
mandátumának meghosszabbítása tekintetében.
igen: 403
nem: 513
tartózkodik: 0
A javasolt Alapszabály módosítás nem kapja meg a szükséges szavazati arányt: elutasítva
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3.4 A Küldött Közgyűlés elektronikus úton történő megtartásának lehetőséget adó módosítás
Több apróbb módosítás, a közgyűlésre vonatkozó szövegrészben (XI. 5. és 10. pontokban) a „megjelent”,
„jelen lévő” helyett „részt vesz”, „résztvevő” alkalmazása, valamint a XI. 4.1. pont beszúrása a 4. pont
után a következő szöveggel: „4.1. A Szövetség a közgyűlést indokolt esetben elektronikus eszközökkel is
megtarthatja, ha ezt a napirend és a technikai feltételek lehetővé teszik.”
A szavazás előtt újabb mandátum vizsgálat történik, mivel a vita közben néhány küldött távozik:
Tóth Tamás (Szombathely, 46 és a Göcsej Repülőklub, 7), valamint Gangl Gábor (MÁV, 46) távozását
követően a jelenlévő létszám 817 mandátumot képvisel.
Elnök felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a tag egyesület felelős vezetője (elnöke) van jelen a
Közgyűlésen, neki nem kell megbízó levél a képviselethez, és távozása esetén adhat megbízást más, jelen
lévő személynek a képviselet átadására, azonban ha a klub küldötte nem az elnöke, hanem már
megbízással érkezett delegált, akkor ő a megbízását nem adhatja át, arra csak az egyesület felelős vezetője
jogosult.
9. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyhangúlag módosítja az Alapszabályt közgyűlés
elektronikus úton történő megtartásának lehetősége érdekében, XI. 4.1 beszúrásával a 4. pontot
követően a következő szöveggel: „A Szövetség a közgyűlést indokolt esetben elektronikus
eszközökkel is megtarthatja, ha ezt a napirend és a technikai feltételek lehetővé teszik.”, valamint a
XI. 5. és 10. pontok apróbb módosításával, a „jelenlét”-et kifejező különféle megfogalmazások
helyett a „részvétel”-t kifejező, megfelelő alakokra.
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
3.5 A Közgyűléshez hasonlóan az Elnökségi ülések elektronikus úton történő megtartása
Az online elnökségi ülések megtartásának lehetőséget adó módosításról is egyhangúlag dönt a Közgyűlés,
mely a XI. 19. pont kiegészítését érinti.
10. sz. Határozat: Küldött Közgyűlés egyhangúlag módosítja az Alapszabály XI. 19. pont utolsó
mondatát az Elnökségi ülések módjának megtartására vonatkozóan a következőképpen: „Az
elnökség online ülésen, vagy ülés tartása nélkül, elektronikus úton is hozhat határozatot.”
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
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3.6 A Szövetség szervezeti átalakítása
Az Alapszabály XI.1 pontja felsorolja a Szövetség szerveit, mely a d) pont alatt külön felsorolja az
Állandó Bizottságokat és f) pontban külön a Szövetség Sportbírói Testületét. A módosító javaslat szerint
az „Állandó Bizottságokat” átneveznék „Állandó Munkacsoportokra”, és a „Szövetség Sportbírói
Testülete” megszűnne, mint külön szervezeti egység, és egy állandó munkacsoport lenne. A levezető
elnök rövid érvelés és hosszas szakmai vitát követően egyben teszi fel szavazásra a módosító javaslatot,
mely nem kapja meg a szükséges támogatást, elutasítva.
11. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály XI.1 pontja „Szövetség
Szervei” felsorolását nem módosítja, meghagyva az Állandó Bizottságokat és külön a Szövetség
Sportbírói Testületét.
Igen: 435
Nem: 355
tartózkodik: 26
Ezt az Alapszabály módosító javaslatot nem tárgyalja a Közgyűlés.
Alapszabály XI.30 pont szövegét követően felsorolja az Állandó Bizottságokat, mely felsorolás
tartalmazza a Sportbírói Testületet, de azt az 1. pont külön veszi az Állandó Bizottságoktól, ezért innen is
ki kell venni a felsorolásból.
12. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyhangúlag módosítja az Alapszabályt a következő
módon: az Állandó bizottságok felsorolásából kiveszi a Szövetség Sportbírói Testületét, mely az
XI.1 pont szerint nem egy állandó bizottság, hanem a Szövetség egy külön szerve.
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
A gyakorlatnak és a mindennapi szóhasználatnak megfelelően az egyes Állandó Bizottságok elnevezését
módosítja a Közgyűlés az Alapszabályban a XI.30 pont alatt, hogy az harmonizáljon az általános és
mindennapokban megszokott használattal.
13. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyhangúlag módosítja az Alapszabály XI.30 pont alatt a)
„Vitorlázórepülő Válogatott Keretek Bizottság (VVK)” átnevezi „Válogatott Keret”-re
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
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Az Oktatási és Képzési Bizottság átnevezése Oktatási Szervezetté, mely nem csak a DTO-t jelenti, hanem
azoknak a kluboknak is foglalkozik az oktatási kérdéseivel, amelyek nem tartoznak az MVSz DTO
Szervezet alá.
14. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyhangúlag módosítja az Alapszabály XI.30 pont alatt
felsorolt b) „Oktatási és Kiképzési Bizottság (OKB)” pontot átnevezi „Oktatási Szervezet”-re
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
A Média Bizottság átnevezését támogatja a Közgyűlés. Az indoklás szerint a bizottság célja a Szövetség
ismertségének növelése, a társadalmi kapcsolatok és beágyazottság mélyítése, melynek csak egyik
eszköze a print és online média, ezt a bizottság elnevezésében is tükröznie kell. Általános egyetértésről
tanúskodnak a hozzászólások.
15. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyhangúlag módosítja az Alapszabály XI.30 pont alatt d)
„Média Bizottság (MB)” átnevezi „c) Társadalmi Kapcsolatokért felelős és Média Bizottság”-ra
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
A Légtérhasználati Bizottság megszüntetését nem támogatja a Közgyűlés, miután több felszólalás is
elhangzik (Pollerman Judit, Malév RK és Mészáros Zoltán, Aeroclub Esztergom) a légtérbizottság
fontossága mellett.
16. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés támogatja-e a Légtérhasználati Bizottság megszüntetését?
Igen: 388
nem: 339
tartózkodik: 78
A javaslat elutasítva
A Közgyűlés egyhangúlag támogatja egy új, állandó bizottság létrehozását e) Légi üzemeltetésért felelős
Munkacsoport elnevezéssel.
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17. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyhangúlag támogatja az Alapszabály XI.30 pont alatt e)
„Légi üzemeltetésért felelős Munkacsoport” pont létrehozását
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
A Közgyűlés egyhangúlag támogatja egy új, állandó bizottság létrehozását f) Pénzügyi, gazdasági és
adminisztrációs Munkacsoport elnevezéssel.
18. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyhangúlag támogatja az Alapszabály XI.30 pont alatt f)
„Pénzügyi, gazdasági és adminisztratív Munkacsoport” pont létrehozását
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
A Szövetség Sportbírói Testülete kikerült az Alapszabály Állandó Bizottságok felsorolásából, a többi
bizottság vezetőit a javaslat szerint a Szövetség Elnöksége bízza meg, nem a Közgyűlés. A módosítást a
Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
19. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés egyhangúlag támogatja az Alapszabály módosítását „Az
Állandó Bizottságok vezetőit az Elnökség bízza meg. Azok tagjait az elnökség jóváhagyásával az
érintett bizottságok vezetői választják meg.”.
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva
A Közgyűlés kiegészíti az Alapszabályt egy Titkári tisztség definiálásával a következőkben. A szavazás
előtt több hozzászólás is elhangzik (Pollerman Judit, Malév RK és Mészáros Zoltán, Aeroclub
Esztergom) , melyek az Elnökség hatáskörében vélik ennek a kérdésnek az eldöntését és nem látják
szükségesnek alapszabály szinten definiálni ezt a tisztséget. Hársfalvi Pál (Magyar Műrepülő Klub) azzal
érvel, hogy stabilabb egy ilyen státusz kialakítása, ha benne van az Alapszabályban.

………………………………………...
Gyöngyösi András Zénó, levezető elnök

………………………………………...
Zámbó Mihályné Pollerman Judit, jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………………...
Pólya Balázs, jegyzőkönyv vezető

………………………………………...
Fényi István, jegyzőkönyv hitelesítő
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20. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés támogatja az Alapszabály módosítását Titkári tisztség
definiálásával az Állandó Bizottságok felsorolását követő részben a következőképpen: „Titkár
Adminisztratív és gazdálkodási feladatok ügyvitelével az Elnökség Titkárt bízhat meg, aki feladatát
társadalmi munkában, vagy megfelelő forrás esetén költségtérítés mellett is elláthatja.”
Igen: 495
nem: 187
tartózkodik: 134
Alapszabály módosító javaslat az igen-nem szavazatok több, mint 2/3-os támogatása mellett:
elfogadva
3.7 A módosított Alapszabály elfogadása és a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)
módosítása
Ezt követően ismét elhangzik a javaslat, hogy a meghívóban kiküldöttől és az elfogadott napirendtől
eltérően az SzMSz módosítását ne tárgyalja a Közgyűlés. A javaslatot egyhangúlag támogatja a
Közgyűlés.
21. sz. Határozat: A Küldött Közgyűlés elfogadja a korábban jóváhagyott módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabályt, és nem kívánja tárgyalni az SzMSz módosításáról szóló, a
meghívóban meghirdetett napirendi pontot.
Igen: 817
nem: 0
tartózkodik: 0
A napirendben meghirdetett, SzMSz módosító javaslat tárgyalásától egyhangúlag eltekint a
Közgyűlés
30 szünet
4. napirendi pont: Tisztségviselő választás
A jelölő Bizottság tagjait (Ábrók Ágnest és Turi Gábort) a 2019. őszi Küldöttgyűlés bízta meg. Turi
Gábor ismerteti a jelöltek listáját és egyenként megkérdezi a jelölteket, hogy vállalják-e és ha igen,
milyen feltételekkel a jelöléseket.
4.1 Elnökválasztás
Gyöngyösi András az egyedüli jelölt az elnöki tisztségre, elmondja, hogy csak Szabó Péter és Hársfalvi
Péter alelnökök segítségével tudja folytatni a megkezdett szakmai munkát.

………………………………………...
Gyöngyösi András Zénó, levezető elnök

………………………………………...
Zámbó Mihályné Pollerman Judit, jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………………...
Pólya Balázs, jegyzőkönyv vezető

………………………………………...
Fényi István, jegyzőkönyv hitelesítő
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22. sz. Határozat: A Szövetség Elnöki tisztségére egyetlen jelölt: Gyöngyösi András Zénó, nincs
helyszíni jelölt, a 16:07-kor tartott titkos szavazás eredménye:
Igen: 817
Nem: 0
Tartózkodás: 0
Gyöngyösi András Zénó Elnöknek két évre (2022. október 2-ig) egyhangúlag megválasztva.
Göcsej Repülőklub időközben megbízást adott Szabó Péternek, így 7-el nő a jelenlévő mandátumok
száma 824-re.
4.2 Alelnökök (4 fő) megválasztása
4 db Alelnöki pozícióra 6 darab jelölt, akik mind vállalják a jelölést, nincsen helyszíni jelölt, a listán
szereplő jelöltek közül a négy legtöbb szavazatot kapott személy kerül be Alelnökként az Elnökségbe.
23. sz. Határozat: A négy Alelnök megválasztása. A titkos szavazás eredménye:
1. Szabó Péter: 721
→ Alelnöknek két évre (2022. október 2-ig) megválasztva.
2. Hársfalvi Péter: 686
→ Alelnöknek két évre (2022. október 2-ig) megválasztva.
3. Vámosi Miklós: 625
→ Alelnöknek két évre (2022. október 2-ig) megválasztva.
4. Taglieber Miklós: 477 → Alelnöknek két évre (2022. október 2-ig) megválasztva.
5. Daróczy János: 376 szavazatot kapott.
6. Surányi Zoltán: 281 szavazatot kapott.
Ezt követően ismét változik a mandátum szám: Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub Küldöttei
távoznak (58 mandátum), de megérkezik a Szombathelyi Repülőklub megbízólevele Szabó Péter részére
(46 mandátum), a jelenlévő mandátumok száma ezzel 812 szavazat.
4.3 Sportbírói Testület vezető megválasztása
A Testület nem állandó bizottság, annak vezetőjét nem az Elnökség bízza meg, megválasztásának
módjáról az Alapszabály nem rendelkezik, ezért az általános szabályt követve őt a Közgyűlés választja
meg 2 évre a Sportbírói Testület élére. A jelölő Bizottsághoz két jelölés érkezett: Surányi Zoltán (Pelikán
Repülőklub) és Korom Attila (Alföldi Repülőklub), mindketten vállalják a jelölésüket, nincsen helyszíni
jelölt.
24. sz. Határozat: A Sportbírói Testület vezetőjére vonatkozó, titkos szavazás eredménye:
Surányi Zoltán: 548 szavazattal a Sportbírói Testület vezetőjének két évre (2022. október 2-ig)
megválasztva.
Korom Attila: 254 szavazatot kapott.
………………………………………...
Gyöngyösi András Zénó, levezető elnök

………………………………………...
Zámbó Mihályné Pollerman Judit, jegyzőkönyv hitelesítő
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Pólya Balázs, jegyzőkönyv vezető
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4.4 Felügyelő Bizottság választása
A FB tagjaira 3 darab jelölés érkezett a Jelölő Bizottsághoz: Turi Gábor, Ábrók Ágnes és Bőti László
személyében, akik a FB eddigi tagjai. Közülük utóbbi ketten (Bőti László és Ábrok Ágnes) úgy
nyilatkoznak, hogy nem tudják vállalni a jelölését. Helyszíni jelöltek: Fényi István, az Opitz Nándor
Repülőklub vezetője és Szőke Tibor, a Szentesi Repülőklub vezetője, mindketten vállalják a jelölést.
Szavazás előtt távoztak az Őcsényi Repülőklub (26 mandátum) és a Dél-Zalai Repülőklub (7 mandátum)
küldöttei, a jelenlévő mandátumok száma ezzel 779 fő.
25. sz. Határozat: A közgyűlés megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjait. A titkos szavazás
eredménye:
Turi Gábor: 779 → két évre (2022. október 2-ig) a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztva.
Szőke Tibor: 715 → két évre (2022. október 2-ig) a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztva.
Fényi István: 715 → két évre (2022. október 2-ig) a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztva.
A tisztségviselőkről szóló napirendi pont zárásaként Gyöngyösi András Zénó megköszöni az eddigi
Elnökség és Felügyelő Bizottság munkáját, egyben sok sikert és jó munkát kíván a megválasztott
Vezetőknek és FB Tagoknak.
5. napirendi pont: Gazdálkodási terv
Gyöngyösi András Zénó, a az újraválasztott Elnök elmondja, hogy a tavaly ősszel elfogadott tervhez
képest annyi a változás, hogy a 2020-ra tervezett VB-k nevezési díjait 2021-ben kell fizetni, illetve hogy a
CAMO rendszer támogatására új nyilvántartó adatbázist kell fejleszteni az RLSz tagnyilvántartójára
alapozva, ez 1mFt költség, amire megvan a fedezet egy közelmúltbeli, másfél milliós extra támogatás.
26. sz. Határozat: A Küldöttgyűlés jóváhagyta a 2019-ben elfogadott gazdálkodási terv szerinti
további működést, az ismertetett módosításokkal.
Igen: 779
Nem: 0
Tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva.
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Gyöngyösi András Zénó, levezető elnök
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Zámbó Mihályné Pollerman Judit, jegyzőkönyv hitelesítő
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6. Napirendi pont: 2021. évi versenyek
Tekintettel a jelenlegi helyzetre és arra, hogy év végéig nem biztos, hogy lehetséges küldött közgyűlést
rendezni, a megválasztott Elnökség felhatalmazást kér a Küldöttgyűléstől arra, hogy október 30-ig
pályázatot írjon ki a Nemzeti Bajnokságokra a szokásos kategória osztásban. A pályázat benyújtásának
határideje november 30-a lesz, és a beérkezett pályázatokat a Szövetség honlapján hozzák nyilvánosságra.
A tag egyesületek a döntést levélszavazással fogják meghozni december 15-ig. A Küldöttgyűlés javasolja
a területi versenyekről szóló szándék bejelentését is a rendezők részéről fenti határidőig.
27. sz. Határozat: Küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy október 30-ig pályázatot
írjon ki a Nemzeti Bajnokságokra a szokásos kategória osztásban. A pályázat benyújtásának
határideje november 30-a, a beérkezett pályázatokat a Szövetség honlapján hozzák nyilvánosságra.
A tag egyesületek a döntést levélszavazással fogják meghozni december 15-ig.
Igen: 779
Nem: 0
Tartózkodik: 0
Egyhangúlag elfogadva.
7. Napirendi pont: Zárszó
Gyöngyösi András Zénó megköszöni a Küldöttek munkáját, elmondja, hogy az MVSz DTO szervezet
belső éves auditja lesz október végén, novemberben, amikor az összes érintett repülőteret meglátogatják,
tehát még sok klub képviselőjével fognak személyesen találkozni. A jelenlévő küldötteknek jó utat kíván
és biztonságos hazatérést.
A levezető elnök ezt követően az MVSz 2020. évi első Küldött Közgyűlését berekeszti.
Vége: 17:00
Kmf.
Mellékletek
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:

Jelenléti ív
Meghívó, napirend
Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági jelentés
Daróczy János alelnök levele

………………………………………...
Gyöngyösi András Zénó, levezető elnök

………………………………………...
Zámbó Mihályné Pollerman Judit, jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………………...
Pólya Balázs, jegyzőkönyv vezető
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Fényi István, jegyzőkönyv hitelesítő
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Meghívó a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség Küldött Közgyűlésére
Tisztelt MVSz Tag egyesületek Vezetői és Tisztelt Küldöttek,
Kedves Barátaim,
A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség (MVSz) 2019. évi őszi Küldött Közgyűlése – utolsó határozatával
– a soron következő (2020. évi tavaszi) Küldött Közgyűlését 2020. március 14-ére hirdette meg. A
meghirdetett Közgyűlést az Elnökség 2020. március 08-án – bizonytalan időre – elhalasztotta.
Az Elnökség egyhangú döntése értelmében a soron következő MVSz Küldött Közgyűlés tervezett


időpontja: 2020. október 03-án (szombaton) 10 óra,



helyszíne: Sámson Kft. 1044 Bp. Óradna u. 3/a.

Részletes napirend mellékelve (1. sz. melléklet). Napirend kiegészítésre vonatkozó javaslatokat emailen
(elnok@soaringhungary.hu) várjuk az Alapszabályban meghatározottak szerint 3 napon belül, szeptember
24-én éjfélig.
A Klubvezetők, vagy Küldötteik részvételére számítunk az értekezlet időpontjában érvényben lévő
közegészségügyi és epidemiológiai előírások betartása mellett. A Tag egyesület MVSz nyilvántartás
szerinti mandátum számát, képviselőjét (klubvezető, küldött) a 2. számú melléklet tartalmazza.
Amennyiben az egyesületet delegáltja nem tud személyesen jelen lenni az értekezleten, úgy kérjük, hogy
a törvényes működés fenntartása érdekében a 3. számú melléklet szerinti megbízólevéllel adjon proxyt
egy biztosan jelen lévő személynek. Az értekezlet távolról történő követését, tanácskozási lehetőség
biztosítását a távolról részt vevők számára virtuális csatorna nyitásával biztosítani fogjuk, azonban a
jelenleg érvényes Alapszabály szerint érvényes voksolás csak jelen lévő, proxyval rendelkező mandátum
birtokában lehetséges. A virtuális csatorna technikai részletei egy későbbi levélben kerülnek pontosításra.
2019. évi főkönyvi kivonat és mérlegbeszámoló elfogadása: a határidőt a Kormány szeptember 30-ára
módosította. A Felügyelő Bizottság a tervezett, 4. számú melléklet szerinti beszámolót és annak
mellékletét képező, az 5. melléklet szerinti főkönyvi kivonatot megvizsgálta, azokat a Közgyűlés általi
elfogadásra javasolta. Kérjük a tisztelt Tagszervezeteket, hogy az esetleges észrevételeket, kérdéseket,
illetve az elfogadó nyilatkozatot szeptember 29-ig az elnok@soaringhungary.hu emailcímre eljuttatni
szíveskedjenek, hogy a mérlegbeszámoló a törvényes határidőig beküldhető legyen. Elfogadás esetén
elegendő egy válasz emailben egy mondatban nyilatkozni, hogy a repülőklub a megküldött
mérlegbeszámolót a főkönyvi kivonattal együtt elfogadja. Formális vita és szavazás az október 3-i
Küldöttgyűlésen lesz.
Alapszabály módosítás: az MVSz tagszervezeteitől beérkezett javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt
vitaanyag mellékelve 6. számú mellékletként jelen meghívóhoz a módosítások kiemelésével. A
módosítások tartalma pontokba szedve az alábbiak szerinti:
1. A Szövetség székhelyének megváltoztatása. Jelenleg még a Dagály utca a cím, de jó lenne találni
más, fővárosi székhelyet. Egyelőre nincs konkrét javaslat.
2. A jelenleg 6 fős elnökség taglétszámának csökkentése 5 főre (elnök, és 4 alelnök).
3. A mindenkori elnökség jelenleg 2 éves mandátumának meghosszabbítása a jogszabályban
megadott korlát (5 év) időtartamra.
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4. Lehetőség biztosítása a Közgyűlés elektronikus úton történő megtartására.
5. Az érdemi munka végzése Állandó Bizottságok helyett Munkacsoportokban. A Légtérhasználati
Bizottság megszüntetése, a Sportbírói Testületet átnevezése Sportszabályzat szerkesztő és
szabályzatmódosítást előkészítő munkacsoporttá, a Média Bizottság átnevezése Társadalmi
kapcsolatokért felelős és média bizottsággá, az Oktatási és Kiképzési Bizottság átnevezése
Képzési Szervezeti Munkacsoporttá, egy Légiüzemeltetésért felelős munkacsoport kialakítása a
jelenleg végzett CAMO szervezeti egység céljára, adminisztratív és gazdálkodási munkacsoport
kialakítása, melynek munkája irányítására az Elnökség Titkárt bízhat meg. Valamennyi
munkacsoport működési rendjének (célok és módszerek) rögzítése az SzMSz mellékleteiben.
Valamennyi munkacsoport vezetőjét az Elnökség bízza meg, de beszámolással a Közgyűlésnek
tartoznak.
Új SzMSz elfogadása: a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata alapjai az MVSz alapítása
(2005-2006.) körülményeit tükrözik, a legutóbb módosítás is még a származtatott státus megszűnése előtti
Alapszabály érvényessége alatt, 2016-ban történt. Tekintettel arra, hogy a Szövetség pozíciója és a
szabályozási környezet is nagymértékben módosult, mindenképpen célszerű az SzMSz módosítása,
egyszerűsítése. Az SzMSz új szövegére javasolt vitaanyag mellékelve a 7. számú mellékletként.
Tisztségviselő választás: a tavaszi Küldött Közgyűléssel a Szövetség minden tisztségviselőjének a
mandátuma lejár. Az elnöki és alelnöki pozíciókra, valamint a Felügyelő Bizottság három tagjára
vonatkozó jelöléseket a Jelölő Bizottságnál lehet leadni. Az előzetes jelöltek listáját a küldöttgyűlést
megelőzően nyilvánosságra hozzuk, hogy a Küldöttek megfelelően fel tudjanak készülni klubjuk
álláspontjának képviseletére. A Jelölő Bizottság tagjai Ábrok Ágnes (abrok.agnes@gmail.com) és Turi
Gábor (tranek79@gmail.com) emailen várják a jelöléseket.
2021. évi versenyek: A VB rendezés időpontja egy évvel eltolódott, de nincs 2021-ben elő-VB rendezési
kötelezettsége Magyarországnak, tehát nincs akadálya a korábban megszokott, MVSz szabályzat szerinti
Nemzeti Bajnokság rendezési elv követésének, két helyszínen és időpontban, pályáztatással, kategória
osztással. Elvi döntés a pályázatok kiírása előtt az október 3-i Küldött Közgyűlésen hozható fentiekkel
kapcsolatosan.
Budapest, 2020. szeptember 21.
Üdvözlettel:
Gyöngyösi András Zénó
MVSz elnök
Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

számú melléklet: Napirend
számú melléklet: Mandátum lista
számú melléklet: Megbízólevél minta
számú melléklet: Mérlegbeszámoló
számú melléklet: Főkönyvi kivonat
számú melléklet: Alapszabály vitaanyag
számú melléklet: SzMSz vitaanyag
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1. számú melléklet
MVSz Küldött Közgyűlés napirend
Bp. IV. Óradna u. 3/a., 2020. október 03. (szombat) 10 óra

Ügyrendi kérdések
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók választása,
mandátum vizsgálat, napirend elfogadása
Beszámolók az elmúlt év eseményeiről
Elnök, Ellenőrző Testület, Pénzügyi beszámoló (2019-es mérleg elfogadása, 2020. év eddigi
gazdálkodásának ismertetése), EGU, IGC, DTO, CAMO
Alapszabály és SzMSz módosítás (A megküldött vitaanyagok és a meghívóban részletezettek szerint)
Tisztségviselő választás
Előzetes jelölések ismertetése – Jelölő Bizottság
Helyszíni jelölés
Elnök megválasztása
Alelnökök megválasztása
Felügyelő Bizottság megválasztása
Gazdálkodási terv
A 2020. év további gazdálkodási terve, és a 2021-es irányvonalak elfogadása
Versenyek, Versenynaptár
2021-es Nemzeti pályázat előkészítése
Zárszó
A soron következő Küldött Közgyűlés bejelentése.

1 13 8. Buda pes t, Dagály u. 1 1.

+36207779996

Klubok 2020.09 hó

mandátum

jelen

klubvezető

érvényes megbízólevél

Aero Klub Debrecen

11

Máté Sándor

Aeroclub Esztergom

20

Szilágyi Márta

Aeroclub Farkashegy

61

Bőti László

Aeroclub Hajduszoboszló

24

Márton Attila

Albatrosz RE,Szfehérvár

34

Szilády Dezső

Albatrosz Vit.RE Nyiregyháza

32

Nagy Béla

Alföldi Repülőklub

70

Szabó Péter

Réti István, Szabadfi Botond,
Fráter György

Baranya Megyei REK Pécs

58

Dr. Balassa László

Nagy Zsolt, Kiss Zoltán, Nagy
Kovács Géza

Borsod Megyei RK Miskolc

45

Drótos László

Havasi Zoltán

Császár Károly SRE Kaposvár

12

Fentős Károly

Barka József,
Somogyvári Csaba

Délvidéki Aero Club 1930

41

Balázs Gábor

Majdán Péter, Laki Róbert
Kmetovics M, Molnár Zoli

Dél-Zalai Aeroclub

7

Somogyvári Csaba

Dunaferr Repülő Klub

40

Verasztó Sándor

Egri Repülő Klub

19

Gyetvai Gyula

Endresz György SE

26

Batke Dávid

Göcsej Repülő Klub

7

Győri Aero Club

5

Nagy Katalin

Honvéd Repülőklub Gyöngyös

25

Horváth László

Kecskemét és Vidéke AC

18

Langó Viktor

Kvasz András Békés MREE

18

Kovács Bertalan

Magyar Műrepülő Klub

6

Ábrányi Tamás

Magyar Régi VRK

7

Szabó Ferenc

Malév Repülőklub

50

Pollermann Judit

Mátra Aero Club Egyesület

12

Ábrok Ágnes

MÁV Repülő és Eje SE

46

Porcsalmi Zoltán

Bánki Péter, Terpó György

Műegyetemi SE

32

Gavronek Ferenc

Taglieber Miklós,
László

Oldtimer Aero Klub

26

Limfer Tibor

Barcza János, Pólya Balázs

Opitz RK

63

Fényi istván

Vámosi M, Gyöngyösi András

Őcsényi Repülőklub SE

26

Dr. Albeck Péter

Pelikán Repülő Egyesület

37

Tóth Róbert

Surányi Zoltán

Siófoki Repülő Egyesület

5

Csizmazia Gábor

Daróczy János

Szauer Zsolt, Zsuga Zsófia
Mészáros Zoltán
Daróczy János
Gyöngyösi András
Kiss Benjamin
Hársfalvi Péter, Kerekréti
László,

Dr. Lendváry Csaba,
Varga Tibor, Gál Tamás
Gál Tamás,
Daróczy János

Fekete-Kállai Krisztián Tóth Tamás,

Szőke Tibor,
Vígh Mátyás
Németh Balázs,
Erdős Zoltán

Túri Gábor

Laurinyecz Sándor,
Vass Tamás, Terpó György

Arday D., Gönczi Péter.
Csordás Tamás
Gál Tamás,

Kapuy

Rumpler, Koller József,
Mattburger Zs, Daróczy J.

Szentesi Repülőklub

18

Szombathelyi Repülőklub

46

Tapolcai Repülő Egyesület

17

Mátrai György

Horváth László Csaba

Vario Vitorlázórepülő SE

9

Csonka István

Daróczy J, Kompos Roland

Összesen.:

973

küldött

0

Gombkötő I. Tóth T,Terpó
Galuzinyec ,Devecseri P

Kérjük a klubvezetőket, hogy a fenti, határozatlan idejű
megbízások esetleges visszavonását jelezzék!

Tisztelt Küldött Közgyűlés!
Kedves Repülő Barátaim!

Sajnálattal tájékoztatlak Titeket, hogy a pandémiás helyzet miatt – koromra való tekintettel –
nem vállalom a személyes megjelenésemet ezen a Küldöttgyűlésen.
Engedjétek meg, hogy néhány megjegyzést, mint megelőlegezett hozzászólás fűzzek a
közzétett anyagokhoz.
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az Alapszabály tervezetben írt Titkári pozíciót –
amennyiben megtisztelnétek vele – nem áll módomban elfogadni sem juttatásért, sem
társadalmi munkában.
Ezzel szemben, amennyiben továbbra is bizalmat szavaztok nekem és megválasztotok, az
Alelnöki funkciót a következő ciklusra elvállalom. Teszem ezt azért, hogy a nálam évtizedek
alatt felgyűlt tudást, papír és elektronikus anyagot szervezett keretek között és nem szívességi
alapon tudjam átadni annak, azoknak, akik hasonló lelkesedéssel akarnak dolgozni a sport
érdekében, úgy a szakmai, mint a gazdasági munkában.
Továbbiakban néhány gondolat, javaslat a közzétett anyaghoz:
Alapszabály:
ad.1: Egy új székhely indokolt, de konkrét cím nélkül nem törölhetjük a régit az Alapszabályból.
ad.2: 5 Alelnökre tényleg nincs szükség, de az MVSz méretéhez a korábbi 1 Elnök, 2 Alelnök 3
Elnökségi tag felállás demokratikusabb volt.
ad.3: Az 5 év a mai, gyorsan változó világunkban túl hosszú lenne, én 3 éves ciklust javasolnék.
ad.4: Az elektronikus szavazás lehetőségének biztosítása nem csak a járvány miatt indokolt.
ad.5: A Bizottságok Munkacsoporttá átnevezése tulajdonképpen közömbös. Sajnos sokan
érzünk a javaslatban mögöttes szándékokat. A Sportbírói „munkacsoport” szakmai téren
olyan, mint gazdasági téren az FB! Egy sportszervezetnél kell lenni független szakmai
szervezeti egységnek. Lehet bírálni, javítani, átszervezni, de nem helyes kizárólag az Elnökség
alá helyezni és hatáskör nélküli „fogalmazóvá” degradálni. Az Elnökségnek más a feladata. Így
a javaslatot ebben a formában nem tartom elfogadhatónak!
SzMSz:
A fentebb írtak erre is vonatkoznak. A javasolt SzMSz túl részletesen foglalkozik a kerettel,
néhány más munkacsoporttal alig és többet meg sem említ. Ha újat csinálunk,
következetesebben és átgondoltabban kell megírni.
Nem akarok részletekbe menni, de például az, hogy az MRLSz tagdíjat az MVSz szedje, nem
lett végiggondolva, az RLSz sávos tagdíját a klubok valamennyi szakága létszáma szerint
számolják, ebben az esetben nekünk kellene nyilván tartani az eje, siklóernyős, ballonrepülő
stb. tagságot is. Jogalapunk sincs hozzá.

Javaslatom, hogy ezen a Közgyűlésen módosítsuk az Alapszabályt a tagság akarata szerint,
majd ehhez igazítsunk egy SzMSz-t, átgondoltabban a következő Közgyűlésre.
Tisztújítás:
A Jelölő bizottság teszi a munkáját, de ne felejtsük el, hogy Felügyelő Bizottságot is kell
választanunk, ezúton jelölöm a korábbiakat, Ábrok Ágit, Bőti Lacit és Túri Gabit, kérem Őket,
hogy vállalják el a feladatot.
2021 évi versenyek:
Egyetértek a Meghívóban írtakkal, jó ezt most pontosítani, hogy az „őszi” Közgyűlés előtt
kiírhatók legyenek a pályázatok!

Köszönöm, hogy elolvastátok!

Tisztelettel
Daróczy János

