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Szövetségi hírlevél --2021. január

Gyongyosi_AZ, 2021 febr. 11. csütörtök - 11:46:20

Kedves Magyar VitorlázórepülQk,

Az idei év elsQ hónapja sem telt tétlenséggel az MVSz-ben. Az elQírt határidQre a következQ négy versenyrendezQ
jelentette be szándékát területi verseny rendezésre:
- Alföldi RepülQklub, Szatymaz, 2021. május 21-29. között, 18m-es és Open géposztályokban;
- Malév RepülQklub (ElsQ Dunakeszi VitorlázórepülQ Bajnokság) Dunakeszi 2021. április 16-23. között, FAI klub és
vegyes szabadosztályban;
- Pelikán RepülQklub Szolnok SzandaszQlQs repülQtéren, júniusban; valamint
- ACFH-MÁV klubok Farkashegyen, 2021. augusztus 7-14. között.
Az MVSz Elnökség a Hungarocontrol Zrt., a Magyar Honvédség LégierQ, a Honvédelmi Minisztérium Katonai
Légügyi Hivatal, valamint az ITM Légi- és Víziközlekedési FQosztály munkatársaival illetékeseivel folyamatosan
egyeztetve igyekszik a légtér igények lehetQségek szerinti minél jobb megteremtése érdekében eljárni.

A Szabályzat SzerkesztQ adhoc munkacsoport is szorgalmasan dolgozott: elkészült a FAI SC GS (Általános Sport Kódex)
és az SC3a (VitorlázórepülQ Versenyszabályzat) magyar változata is. Mindkét dokumentum megtalálható a honlapon, a
Letöltések között.
http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/sc3ahun.pdf
http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/gshun.pdf
Elkészült a legutóbbi Közgyqlés döntései nyomán módosított, egységes szerkezetbe foglalt MVK szabályzat is:
http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/mvk2021.pdf
Az MVK-ban 2021-ben víz nélküli gépekre is érvényes indexlistán jelenleg is dolgozik a Sportbírói Testület.
Az Elnökség által kidolgozott Szervezeti és Mqködési Szabályzat Vitaanyaggal kapcsolatban érkezett visszajelzéseket
köszönettel fogadta az Elnökség, az SzMSz végleges szövegezése jelenleg is folyamatban, melyrQl a soron következQ
Elnökségi Értekezleten születhet döntés.
Amennyiben a közzétett szabályzatokkal, vagy az SzMSz javaslattal kapcsolatban bárki bármilyen észrevételt tesz, azt
továbbra is szeretettel várja az Elnökség.

Megújul a Szövetség online arculata is. Hamarosan elérhetQ lesz a Szövetség új weboldala, ahol elérhetQek lesznek az
eddigi tartalmak, valamint elkészült az mvk.online webfelület.

Hamarosan használatba vehetjük az új irodát a Szövetség új székhelyén a Hegyalja úton. A Válogatott Keret soron
következQ foglalkozását februárban már ott fogja tartani. Köszönjük szépen Hársfalvi Péter Alelnök Úrnak a
fáradhatatlan munkát, amelyet az iroda kialakítása érdekében végzett.

A Válogatott Keret Bizottság javaslatot tett a keret gépek hatékonyabb kihasználtsága érdekében egy új támogatási
és hozzájárulási rendszerre. A részletekkel, és a keret gépek igénybevételével kapcsolatos kérdésekkel
kapcsolatban Vámosi Tamás az ifjúsági Válogatott Keret edzQje örömmel áll minden kedves érdeklQdQ
rendelkezésre.

Az MVSz Média Bizottsága feladatául szabta, hogy a vitorlázórepülést népszerqsítQ interjú sorozattal indítja az idei
évet. A sorozat elsQ két része már elkészült és elérhetQ a Szövetség közösségi csatornáján, a folytatás 3
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hetente érkezik.

Az MRLSz Titkári megbízatást adott Szqcs Patrícia részére, aki munkája egyharmadát az MVSz érdekében végzi
majd. Ezzel a legutóbbi Alapszabály módosítással biztosított lehetQség szerint Patrícia egyben a Magyar
VitorlázórepülQ Szövetség új Titkára is. Gratulálunk a megbízatáshoz és jó munkát kívánunk neki a feladatokhoz.

A 2021. évben is szükséges az MVSz CAMO és DTO szervezeteinek fenntartása. A lehetQség minden MVSz egyesület
tagja számára biztosított. A feladat ellátását Kiss Gyula repülQ mérnök barátunk, Vámosi Miklós képzésvezetQ,
Máté Attila repülésbiztonsági felelQs, valamint Szabó Péter megfelelQség irányítási vezetQ társadalmi munkában
végzik a Szövetség érdekében. Annak érdekében, hogy a munkájuk eredménye a Szövetség közhasznú
céljainak elérését gazdaságilag is elQsegíthesse, kérjük, hogy a lehetQséget igénybe vevQ géptulajdonosok
támogassák a CAMO szervezet fenntartását a CAMO hírlevélben közzétett mértékben. Az MVSz DTO kereteit
igénybe vevQ klubokat pedig arra kérjük, hogy az idei évben megkezdett új kiképzések növendékeit regisztrálják az
MVSz tagnyilvántartó rendszerben, a dokumentumok feltöltésével, és a közgyqlési határozat által elfogadott,
növendékenként 3000,- Ft regisztrációs díj MVSz számlára történQ átutalásával.

Az Aeroclub Esztergom felkérte az MVSz FelügyelQ Bizottságát, hogy vizsgálja ki a decemberben tartott online Közgyqlés
szabályosságát és az ott hozott döntések legitimitását. A FelügyelQ bizottság jelentése elérhetQ a Szövetség
honlapján:
http://soaringhungary.hu/e107_files/downloads/fbJelentes20210131.pdf

A FQvárosi Törvényszék feldolgozta a 2020. október 03-án tartott MVSz Közgyqlés jegyzQkönyvét, valamint az
online közgyqlést is lehetQvé tévQ Alapszabály módosítást. Az Alapszabály módosítással kapcsolatban
hiánypótlásra szólította fel a Szövetséget, emiatt hamarosan egy újabb, Alapszabály módosító rendkívüli
Közgyqlés összehívása lesz szükséges, amelyet a 2021. február 11-én 18:00LT órakor megtartott MVSz
elnökségi Ülés lesz hívatott összehívni. Részletek a hamarosan megküldött Közgyqlési Meghívóban.

Amennyiben a Szövetség munkájával kapcsolatban bárkinek bármilyen észrevétele, javaslata, vagy kérdése merülne
fel, állok rendelkezésre.

Budapest, 2021-02-11.

Gyöngyösi András Zénó

