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Napirend:
1. A Bumacofly SE felvételi kérelme (Reé A.)
Előzmények:
A Bumacofly SE a klub elnökségi döntése alapján február 22-én azonnali hatállyal kilépett az MMSZből, ezzel kizárta magát a 2013-as körrepülő EB megrendezésének lehetőségéből. Ezért az MMSZ
március 9-én visszavonta a Bumacofly SE kérésére bejelentett rendezési ajánlatát.
Március 20-án a Magyar Repülő Szövetség ülése illetékesség és hatáskör hiányában elutasította a
Bumacofly SE felvételi kérelmét, miután a FAI sportjogokkal az MMSZ rendelkezik.
Március 24-én a Bumacofly SE kérte felvételét az MMSZ-be, továbbá Orvos Ferenc írásban elnézést
kért az MMSZ elnökére a CIAM elnöksége és annak körrepülő albizottsága felé tett sértő kijelentései
miatt, ugyanezen a két fórumon. Március 30-án Orvos Ferenc elnézést kért az MMSZ elnőkségre és
annak tagjaira tett sértő kijelentései miatt is.
Az elnökség a felvételi kérelmet megvitatta, és a következő határozatot hozta:
2011-4-1 Határozat: Az MMSZ elnökség felveszi a Bumacofly SE-t a tagszervezetei sorába. A
tagsági viszony attól a naptól lép érvénybe, amikor a klub kifizeti a FAI felé a 2010. évi körrepülő
világbajnokság még kifizetetlen éremszámláját. (4 igen, 1 tartózkodás)
2. Kérelem a 2013-as körrepülő EB rendezésére (Reé A.)
Szintén március 24-én a Bumacofly SE rendezési kérelmet nyújtott be az MMSZ-hez a 2013. évi
körrepülő EB megrendezésére. Az elnökség a kérelemet megvitatta, és az következő határozatot
hozta:
2011-4-2 Határozat: Az MMSZ felújítja a FAI felé a 2013. évi körrepülő EB rendezésére vonatkozó
kérelmét. A kérelem felújításának feltétele a Bumacofly SE tagsági viszonyának érvénybe lépése, és
az MMSZ és a klub közötti „Előzetes rendezési megállapodás” aláírása. (4 igen, 1 tartózkodás)
3. Horváth Zsolt lemondása (Harmath A.)
Horváth Zsolt a mai napon eletronikus levélben lemondott elnökségi tagságáról.
2011-4-3 Határozat: Az elnökség a lemondást tudomásul veszi. A következő MMSZ küldöttgyűlésig
szükség esetén tárgyalási joggal autós tagot hív meg az üléseire. (Egyhangú határozat.)
4. Információcsere és tájékoztatás
Az éves MMSZ küldöttgyűlésen felvetődött a hiányos információcsere és tájékoztatás problémája. Az
iroda a klubok felé levelezési listát hoz létre, ezen közvetlenül és a honlapra utalva fog több
információt adni a vezetés oldaláról.
A szakbizottságok, a referensek és a klubok felől az iroda és a vezetés felé irányuló információk
nagyon hiányosak, ezen csak azzal lehet segíteni, ha az érdekeltek teszik az elvállalt dolgukat.
4. Egyebek (Harmath A.)
– Az NFM által a légügyi törvény módosítására létrehozott előkészítő bizottság az MMSZ elnökének
részvételével megkezdte a munkát, ennek része a repülőmodellezés jogi helyzetének tisztázása is.
– A TF rekreációs szakán oktatott „Technikai sportágak” tantárgy keretében 3 órás blokkot kapott a
modellezés a nappali és a levelező szakon is. Az oktatás keretében Reé András előadást, Orsovai
Dezső és Berta Sándor bemutatót tart április első felében.
– Az NSSZ közgyűlésén nem derült ki a szövetség jövőbeli státusza, mert a sportrendszer átalakítása
még mindig bizonytalan. Ezzel együtt a sport állami támogatásának rendszere is bizonytalan, így
továbbra sem tudni, mikor, milyen módon és mennyi működési támogatáshoz juthat az MMSZ.
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