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Napirend:
1. Küldöttgyűlés kötelező anyagai (Reé A.)
Az elnökség áttekintette a március 6-ra összehívott MMSZ küldöttgyűlés kötelező anyagait, a
beszámolót és a költségvetést. Az Ellenőrző Bizottság megtartotta a számviteli ellenőrzést.
2. Beérkezett és elnökségi javaslatok (Harmath A., Reé A.)
Az MMSZ tagoktól nem érkezett javaslat.
Az alapvető szabályzatok létrehozása óta az információs technológia és a körülmények változása,
továbbá a szerzett tapasztalatok szükségessé tették azok áttekintését. Az Alapszabály szükségesnek
ítélt módosítására a javaslatokat az elnökség a küldöttgyűlés elé terjeszti. (1. melléklet). A Működési
Szabályzat és a Fegyelmi Szabályzat néhány helyen szükséges változását az elnökség jóváhagyta,
azokat a küldöttgyűléssel egyidőben az MMSZ honlapon nyilvánosságra hozza.
3. Minősítési szintek elfogadása és felülvizsgálata (Harmath A., Meczner A.)
Az elnökség tárgyalás után jóváhagyta két kategória (F1H és F1Q szabadonrepülő kategóriák)
javasolt minősítési szintjeit, ezeket beilleszti a minősítési táblázatba, amit egészében is áttekint,
módosítja a szinteket ahol szükséges, majd a táblázatot nyilvánosságra hozza a szövetség honlapján.
4. Fegyelmi ügy állása (Reé A.)
Az iroda megküldte a másodfokú határozatot Orvos Ferencnek, aki annak kézhezvétele után
telefonon közölte, hogy elnézte a tárgyalás időpontját, ezért nem vett részt a másodfokú tárgyaláson.
Szintén telefonon közölte azt is, hogy nem kívánnak az „MMSZ-nek” körrepülő EB-t rendezni 2013ban. Február 22-én faxon megküldött levélben bejelentette, hogy a Bumacofly SE a klub elnökségi
döntése alapján azonnali hatállyal kilép az MMSZ-ből, és visszaigényelte a már befizetett FAI licensz
díjakat. Ezen bejelentések miatt az elnökség a következő határozatot hozta:
2011-3-1 Határozat: Az MMSZ-ből történt kilépésével a Bumacofly SE kizárta magát a 2013-as
körrepülő EB megrendezésének lehetőségéből. Ezért az MMSZ visszavonja a 2013-as körrepülő EB
rendezésére a Bumacofly SE kérésére bejelentett ajánlatát. A Bumacofly FAI licenszdíjait az MMSZ
visszautalja. (Egyhangú határozat.).
5. Egyebek (Harmath A.)
– Az NSSZ nem-olimpiai sportágak szekciójának ülésén meglepetésre az olimpiai sportágak
szekciójának képviselője tartott tájékoztatót. Újra változás várható a magyar sportirányítási
rendszerben az olimpiai sportágak javára. További információk a 2. mellékletben.
– Kerner-Ferenc (Herend) javaslatára Magyar Kupa szabadonrepülő versenysorozat indulhat.
– Az MMSZ az F1D zárttéri csapat kezdeményezésére F1D EB csapat vándorkupát alapít.
– Az NFM a légügyi törvény módosítására előkészítő bizottságot hozott létre, amelybe meghívták az
MMSZ elnökét.
Kmf.
Harmath Andor főtitkár
jegyzőkönyvvezető

1. sz. melléklet

Az MMSZ elnökség módosító javaslatai az Alapszabályhoz
4. §
A szövetség tagja a NAVIGA-nak, a WMCR-FEMA-nak és az EFRA-nak, továbbá tagja a Magyar Repülő
Szövetségnek (MRSZ), amelyen keresztül tagja a FAI-CIAM-nak. Ezen nemzetközi szervezetek alapszabályát és egyéb szabályzatait a szövetség magára nézve kötelezőnek ismeri el.
9. §
(2) A magánszemély az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt szervezeteken – ezek hiányában a területi
szövetségen – keresztül lehet tag. Mindkét típusú tagszervezet hiányában közvetlen szövetségi
tagság létesíthető.
12. §
(4) A szövetség tagjai az alapszabály 4. sz. mellékletében meghatározott tagdíjat fizetnek. A tagdíj a
biztosítás(ok) díját is tartalmazza.
15. §
(2) A testületi szervek működése
c) Határozatképes az ülés, ha a szavazati jogú tagok több mint 50 %-a jelen van.
e) A szavazás rendje és a határozathozatal módja: nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel. , szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
f) A testületi szervek ülései nem nyilvánosak, azokon a tagjain kívül csak a meghívott személyek
lehetnek jelen, de a testületi szerv ettől eltérően is rendelkezhet.
(4) Határozatok és nyilvánosság
a) A szövetség elnöksége a testületi szervek döntéseit a Határozatok Tárában összegyűjti,
amelyben nyilvántartja, és a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát, és ha lehetséges személyét. szövetség honlapján nyilvánosságra hozza.
b) Az elnök gondoskodik a döntések közléséről az érintettekkel írásban, igazolható módon.
c) A szövetség testületi szerveinek döntéseit a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
c) Az elnökség a szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a szövetség tagjai
számára betekintést biztosít a szövetség székhelyén, előre egyeztetett időpontban. (Kivéve a zárt
üléseken keletkezett iratokat, ettől kivételes esetekben az elnök eltekinthet.)
d) A szövetség működése módjáról, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeiről, valamint
beszámoló közléseiről a szövetség honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
16. §
(2) A szövetség rendes küldöttgyűlését évente kell összehívni. A küldöttgyűlés időpontját a szövetség
elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak helyéről, időpontjáról
és tervezett napirendjéről a tagokat írásban, a beterjesztett javaslatokról pedig a szövetségi
honlapon értesítenie kell.
(10) A küldöttek tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. A tevékenységükkel kapcsolatos
költségeket a delegáló szervek fedezik.
(13) A szövetség küldöttgyűlése a szövetség tagjai számára nyilvános. A nyilvánosságot a küldöttgyűlés
többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja.
20. §
(5) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az elhangzott lényeges
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés
elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a küldöttgyűlés elején megválasztott két személy
hitelesíti. A jegyzőkönyvet a szövetségi honlapon nyilvánosságra kell hozni.
24. §
(2) Az elnökség feladatai és hatásköre:
g) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, a
sportdiplomaták megválasztása, bírók és szakemberek jelölése nemzetközi testületekbe és
listákra,
l) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, valamint a referenseknek a
megválasztása megbízása, illetve felmentése,

5.sz. melléklet
– Nincs érvényes tagsággal rendelkező területi tagszervezet, mert egy sem teljesíti az érvényes tagság
feltételét, így azokat törölni kell a listáról.
– Aktualizálni kell a sportszervezetek listáját a következők szerint:
Névváltozás:
029 Csepeli Modellező Szabadidő SK
064 Benedek György Repülőmodellező SE
Kilépés:
123 BUMACOFLY Szabadidő és Sportegyesület.
Új tagszervezetek:
132 Hetényvezér Modellező Egyesület
133 TIT HMHE Hajómodellező Tagozat
134 Modellzóna Autó SE
135 RC Autósport Klub

2. sz. melléklet

NSSZ nem-olimpiai szekcióülés
2011.02.22.
Molnár Zoltán MOB főtitkár tájékoztatója:
– A jelenlegi 2004. évi Sporttörvény nem megfelelő.
– Czene Attila május elejére ígérte az új sporttörvény.
– Meg kell teremtenünk egy szigorú sportfinanszírozási rendszert, és fontos a szabadidősport előtérbe
helyezése.
– Párhuzamosság van a MOB és az NSSZ között, ez nem jó. Egy szervezetnek kell lenni. Nem lehet
kétféleképpen fogalmazni, egymással harcolni. Nem kell külön szervezet, aki az olimpiára készít fel.
– Molnár Zoltán szerint június - júliusban lehet új Sportörvény. Az utánpótlás helyzete ezzel
remélhetőleg javulni fog. Akkor áll fel az új sportszervezet! Egy szervezetre van szükség, ez döntene,
de ez nem a MOB lesz, hanem a Magyar Olimpiai Sport Szövetség (MOSSZ).
– Az MOSSZ oszthat majd el 5,6 Mrd-ot. Mező Ferenc Köztestületet megszüntetik. Értékek megőrzése
fontos.
– Gerevich alapítvány megszűnik. Az MOSSZ dönti el melyik kimagasló sportolót hogyan támogatják.
Wesselényi alapítvány is megszűnik.
– Fontos a lakosság egészségi állapotának javítása, a rendszeres fizikai aktivitás és a mozgásgazdag
életmód széleskörű lehetőségének biztosítása.
– A jelenlegi köztestületek civilszervezetekké alakítják át. Paralimpiai és a fogyatékos sportszervezetek
külön nem kellenek.
– Szabadidős pályázatok a MOB-hoz kerültek, de átadták a Szabadidős Sportszövetségnek.
– A Nemzeti Sporttanács tevékenysége nulla.
– Jelenleg 12 egyéni és 22 csapatversenyző készül au Olimpiára.
– 400 edző dolgozik, de nincs 400 sportoló.
– A diáksport előtérbe helyezése fontos feladat. Létre kell hozni olyan civil szervezeteket, akik ellátják
ezt a feladatot.

