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Felhívás 
A Borsod Megyei Repülő Klub vitorlázórepülő szakosztálya – egykori oktatójára 
emlékezve – újra meghirdeti pilótái számára a Básti József emlékversenyt. A 
verseny célja a fiatal pilótáink szakmai fejlődésének elősegítése, a távrepülés 
ösztönzése és a sport népszerűsítése. 

Reméljük, hogy sokan fognak élni közületek ezzel a lehetőséggel és sok szép 
repüléssel öregbítitek majd a klub hírnevét, képviselve azt a hazai vitorlázórepülő 
társadalomban. 

 

Nevezés 
A versenyben   MVK távokkal lehet   részt   venni, így a nevezési feltételek 
megegyeznek az MVK feltételeivel. 

A pontos információkat ebben a dokumentumban találhatjátok meg: 
http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2020_mvk_szabalyzat.pdf 

Azoknak a pilótáknak akiknek van legalább egy jóváhagyott száma, jóváírjuk a 
nevezési díjat.  

 

 

Szabályok 
A versenyben csak és kizárólag érvényes, jóváhagyott MVK számokkal lehet részt 
venni.  

A verseny az MVK szabályok szerint zajlik, melyeket a fenti dokumentum részletez.  

A végeredmény a három legjobb repülés pontszámának összegéből jön ki.  

http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2020_mvk_szabalyzat.pdf


 

 

Díjazás 
 

 
 
 
 
 
 
 
A győztes díja egy vándorkupa, melyet a 
szezonzárón a szakosztály egy oktatója ad át. 
Mindaddig a szakosztály tulajdona marad, amíg 
valaki háromszor (nem feltétlenül egymás után) 
meg nem nyeri. 
 

A díj egy kb 40 cm magas kerámia kupa, melyet a 
dunaújvárosi Éremmester Kft. készített egyedi 
megrendelésünk alapján. 

 

Oldalán, egy süllyesztékben elhelyezett sárgaréz 
plakett található, melyet Básti József stilizált 
arcképe díszít. A képet egy eredeti fotó alapján 
(melyért Gyulabát illeti köszönet) Pethő Veronika 
grafikus készítette. 



 

Eredmények 
A verseny aktuális állását az alábbi oldalon követhetitek: 

http://www.lhmc.hu/tagoknak/emlekverseny 

 

Eddigi győztesek 
2015 – Sajcz János  

2016 – Paszternák Gábor  

2017 – Sajcz János  
 
 

Básti Józsefről 
Mivel a nevezők közül valószínűleg nem sokan ismerték, ezért szeretnénk az alábbi 
írást közzétenni Básti Józsefről, melyet az eredeti verseny kitalálója, Temesi Lóránd 
oktatónk készített: 

Básti József 
Született 1926.03.13-án, Korompán 

Ózdon, 14 évesen, 1940-ben kezdte meg a Szent Simon repülőtéren, Zögling típusú 
géppel a repülést. Első egyedül repülését 1943-ban, Tücsök típusú vitorlázó géppel 
végezte, s még ez évben „A” és „B” vizsgát tett. 

Ebben az időszakban a II. világháború már hazánkat is elérte. 1944 tavaszán 
bevonult Algyőre, a Horthy Miklós Repülőalap motoros repülő kiképző táborába 
ahol Bücker 131 és M29 típusokkal repült 160 felszállást és 32 órát. 1944 őszén 
behívót kapott, mely szerint Szentkirályszabadjára kellett bevonulnia, innen az 
egységét a berlini Gatow repülőterére vitték, ahol Focke Wulf 190 típusátképzést 
kapott. Szerencsére részére a háború itt véget ért, mivel a szovjet csapatok elérték 
Berlint. Ő szovjet fogságba került, ahol 5 hónap után szabadult a vendéglátásból. 

1945 szeptember 6-án érkezett haza Ózdra. Hazaérkezése után az ózdi vasgyárban 
helyezkedett el ahol nyugdíjazásáig dolgozott. A repülést 1947-ben az OMRE 

http://www.lhmc.hu/tagoknak/emlekverseny


/Országos Magyar Repülő Egyesület/segítségével a Bánrévei Repülőtéren folytatta. 
1951-ben részt vesz a békéscsabai oktatói képzésen, s innentől a fiatalok sokaságát 
tanítja meg a repülés fortélyaira. Mint vontató repülőgépvezető, Fecske típusú 
motoros géppel húzza a kecses vitorlázógépeket. A ”D”vizsga feltételeit 1952-ben 
repüli meg. 

1965-ben megszüntetik a bánrévei repülőteret, Jóska átjelentkezik a miskolci 
repülőklubba, ahol szívesen fogadjuk. Klubunkban vitorlázó növendékek 
oktatásával foglalkozik nagyon lelkiismeretesen, nagy gonddal törődik a reá bízott 
növendékekkel, soha nem hallottunk tőle hangos szót. 

Mint műszaki végzettségű ember, nagyon sokat segített a repülést kiszolgáló 
eszközök karbantartásában, javításában. Lehet mondani, hogy a hangármesterek 
jobb keze volt (Sali Bálint). Jelenlegi műszakink, Sanyika is megerősítheti ezt. 

Sokan nem tudjátok, valamikor olyan hangárkocsijaink voltak, melyre rá kellet 
emelni a gépeket. Józsi bácsi kitalálta és el is készítette a jelenleg is használt emelős 
kocsikat. 

2000-ben az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád fogadta a parlamentben és 60 
éves repülős pályafutásáért emlékérmet adott át részére. 

Sajnos az évek az Ő egészségét is elkoptatták, így 2003 nyaráig tudott aktívan 
közöttünk lenni. 

2004 februárjában, mint utas részt vett a “100 éves”motoros emlékrepülésen, ahol 
Szabó Zoli volt a pilóta. 

2004.05.02-án örökre a felhők fölé költözött. 

Repült vitorlázógép típusainak száma: 42 

Legmagasabb: PIK-20, Jantar-1 

Felszállás: 21500 db 

Repült idő: 3400 óra 

Motoros felszállás: 2800 db 

Motoros repült idő: 1100 óra 
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