Megállapodás
Jelen megállapodás létrejött egyrészről a
Magyar Vitorlázórepülő Szövetség (MVSz) Budapest, Dagály u. 11
másrészt a
Magyar Repülő Szövetség (MRSz) Budapest, Dagály u. 11
között a mai napon az alábbi feltételekkel.
Előzmények
MRSz – likviditási problémák miatt – nem tudta kifizetni a 2017. évi Nemzetközi
Repülő Szövetség (FAI) tagdíjat, illetve a repülő szakágaknak járó 2017. évre
vonatkozó juttatásokat. Ezen fizetési akadályok veszélyeztetik az egyetemes
magyar sportrepülés létét, hisz a FAI tagdíj kifizetése nélkül a FAI felfüggeszti
Magyarország tagságát, amely nélkül semmilyen légi sport versenyben nem
vehetnek részt Magyarok, illetve a Szövetség sem rekord, sem koszorú feltételek
igazolására nem lenne jogosult, azaz a Szövetség nem lennéne képese alapvető
feladatát ellátni, azaz tagjai részére a légisportok műveléséhez való jogokat
biztosítani.
Az MRSz követelésállománya ugyan jelentős mértékben meghaladja a tartozás
állományát (1. sz melléklet) ám a várhatóan elhúzódó bírósági és kintlévőségbehajtási eljárások miatt az MRSz jelenleg forgótőke-gondokkal küzd. Az MRSz – a
további károk enyhítése érdekében –
azonnali lépéseket tett (dolgozói
elbocsátások, a kiadások radikális csökkentése és Minisztériumi segítségkérés).
Megállapodások
1. Az MRSZ megbízza az MVSz-t az FAI tagdíjak 2017. és 2018. évi
kifizetésére, a szakágak 2017. évre vonatkozó járandóságainak
kifizetésére, valamint a 2018. évi tagdíjak begyűjtésére és a
tagnyilvántartó kezelésére, mivel 2018. január 1-től az MRSz-nek az
átmeneti leépítések miatt ezt a feladatot nem képes ellátni.
2. A fentebb leírt események és a fizetési határidők miatt az MVSz kifizette az
FAI tagdíjat a 2017. évre.
3. Az MVSz elvállalja, hogy befizeti az FAI tagdíjakat a 2018. évre is és
begyűjti a szakági támogatással és az MRSz szakágak felé való
tartozásával csökkentett MRSz tagdíjakat.
4. Az MVSz az így begyűjtött tagdíjak FAI tagdíjakkal csökkentett részét
befizeti az MRSz-nek.
5. Jelen megállapodásban foglaltakat az MVSz legkésőbb 2018 február 25.-ig
rendezi.
Jelen megállapodást Felek elolvasták,
megegyezőt a mai napon aláírták.
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