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Napirend:
1. Küldöttgyűlés napirendje (Reé A.)
Az elnökség áttekintette a március 4-re összehívott MMSZ küldöttgyűlés kötelező anyagait, a
beszámolót és a költségvetést. Az Ellenőrző Bizottság megtartotta a számviteli ellenőrzést.
2. Alapszabály változások (Reé A.)
Az új Civil és Sporttörvényben bekövetkezett változások miatt az MMSZ Alapszabályát számos
ponton módosítani kell. Az MMSZ a jövőben nem felel meg a közhasznú szervezetekre vonatkozó új
előírásoknak, ezért kezdeményezni kell a közhasznú státusz megszüntetését.
Az elnökség áttekintette az Alapszabály szükségesnek ítélt módosításait, és azokat a küldöttgyűlés
elé terjeszti. (1. melléklet). A jövőbeli változások miatt szükséges adminisztrációs terhek
csökkentésére az Alapszabály 4. (MMSZ tagdíjak) és 5. mellékletét (tagszervezetek felsorolása)
célszerű lenne – a küldöttgyűlés hatásköreinek érintetlenül hagyása mellett – a Működési Szabályzat
mellékleteivé tenni, erre az elnökség javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek.
Az MMSZ tagoktól nem érkezett javaslat a küldöttgyűlésre.
3. Elnökség kiegészítése 5-ről 7 főre (Reé A.)
Az MMSZ tisztségviselők választási ciklusából hátralévő egy évre az elnökség repülős szakági
tagjának Szécsi Imrét javasolja megválasztani, aki a jelölést elfogadta. Az előző elnökségi ülésen
autós tagra kértünk javaslatot Kiss-Orbán Lászlótól, de saját magán kívül más javaslat nem érkezett
tőle, és a meghívás ellenére az ülésre nem jött el. Rajta kívül az elnökség a közgyűlésen fog további
javaslato(ka)t kérni.
4. EB-VB csapatok kijelölése (Reé A., elnökség tagjai, Harmath A.)
A csapatjelölések az F1D (Orsovai Dezső. Sükösd Zoltán és Reé András), F2A (Kalmár Sándor,
Szvacsek Ferenc és Elekes Imre) és az F2C (Menyhárt Ferenc – Juhász Tibor ifi páros) kivételével
még nagyon bizonytalanok, pedig közelednek a nevezési határidők. Sürgős aktivitásra van szükség a
szakági vezetők és kategória referensek részéről.
5. 2011-es év sportolói (elnökség tagjai, Harmath A.)
Az előző ülésen az elnökség már megválasztotta Kalmár Sándort és ifj. Csóka Lászlót. Az év ifjúsági
sportolójának Borkovits Bálintot, az autós sebességi szakágban Dobrocsi Gábort, az RC-ben pedig
Csekő Gergelyt választotta meg.
6. Egyebek (Reé A., Harmath A.)
– A 2013-as körrepülő EB rendezőjével (Bumacofly SE) mielőbb meg kell kötni a FAI rendezői
megállapodását és az MMSZ-el esedékes végleges megállapodást.
– A Kincstári Vagyonügynökségnek levelet írtunk a Szekszárdi úti raktár túlzott közös költségei miatt,
reklamációnk tisztázásáig a közös költség fizetését felfüggesztettük.
– Az NFM által a légügyi törvény módosítására létrehozott előkészítő bizottság jelenleg nem működik
az eddigi vezető áthelyezése miatt.
Kmf.
Harmath Andor főtitkár
jegyzőkönyvvezető

1. sz. melléklet

Az MMSZ elnökség módosító javaslatai az Alapszabályhoz
1. §
(1) A Magyar Modellező Szövetség (a továbbiakban: szövetség) a modellező sportághoz
kapcsolódó feladatok ellátására a 2011. évi CLXXV. tv. és a 2004. évi I. tv. (továbbiakban
Ectv. és Stv.) alapján létrehozott önkormányzati elv alapján működő országos hatáskörű
közhasznú társadalmi szervezet.
(2) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(3) A szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a szövetség tagjain kívül bárki részesülhet.
5. §
A szövetség felett az Ectv. 11.§ értelmében a törvényességi felügyeletet az ügyészség
gyakorolja.
6. §
(1) A szövetség célja a modellező sport hazai mint közhasznú tevékenység (Khtv. 26.§. c) 14.)
népszerűsítése.
(2) A szövetség Magyarországon szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágában folyó
tevékenységet, közreműködik a 2004. évi I. törvényben (Stv) az Stv.-ben meghatározott
állami és sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint
részt vesz a nemzetközi modellező szervezetek tevékenységében.
12. §
(1) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg.
(2) A tagfelvételi kérelem a szövetség titkárságán nyújtható be, magánszemély esetében a 9.§
(2) pontjának megfelelően.
(3) A titkárság a szövetség tagjairól naprakész nyilvántartást vezet.
(4) A szövetség tagjai az alapszabály 4. sz. mellékletében a küldöttgyűlés által meghatározott
tagdíjat fizetnek. A tagdíj tartalmazza a biztosítás(ok) díját is, kivéve a kiegészítő
biztosítás(ok)at.
19. §
(1) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
b) az éves pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
…………….
j) szervezeti egységeinek jogi személlyé történő nyilvánításával kapcsolatos elnökségi
döntések megerősítése, vagy felülbírálása,
k) a szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint
feloszlásának kimondása,
l) a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
m) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály a küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a küldöttgyűlés a saját hatáskörébe
von,
n) a sportról szóló 2004. évi I. tv. (továbbiakban Stv.) Stv. által biztosított jogok gyakorlása.
23. §
(3) Az elnökség létszáma hét (7) fő. Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) az öt (5) fő elnökségi tag,

d) a folyamatos ügymenet biztosítására egy évig csak tanácskozási joggal az előző elnök,
kivéve a jelen paragrafus (7) b), c), d) és e) eseteit.
24. §
………………
(2) Az elnökség feladatai és hatásköre:
………………
q) a tagszervezetek jogi személyiségi kérelmének elbírálása,
28. §
(1) Az ellenőrző bizottságot a küldöttgyűlés választja 4 évre. Feladata a szövetség
gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése. A bizottság munkáját az elnök
irányítja, létszáma 3 fő.
(2) Az ellenőrző bizottság tagja a szövetségben más tisztséget nem viselhet, nem állhat a
szövetséggel munkaviszonyban, nem lehet hozzátartozója az elnökség tagjának, az
ellenőrző felügyelő bizottság más tagjának és a szövetségnél gazdasági feladatot ellátó
személynek. Az összeférhetetlenségre az Ectv. 38. § az irányadó.
(3) Az ellenőrző bizottság hatáskörét az Ectv. 41. §-a állapítja meg.
30. §
(1) A szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további szakbizottságokat hozhat
létre, illetőleg referenseket jelölhet ki.
…………
(8) A szakbizottságok vezetői és a referensek figyelemmel kell kísérjék a versenyeredmények
eljutását az MMSZ irodába.
31. §
(1) A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, ennek módját a szövetség
gazdálkodási szabályzata határozza meg.
…………….
(4) A szövetség tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, gazdasági-vállalkozási, valamint
reklámtevékenységét, és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 350/2011 (XII.30.) kormányrendelet
alapján végzi.
(5) a) A szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
32. §
(1) A szövetség szervezeti egységei (9. § (1) b) és c) pont) az Alapszabály 24. § (2) q) pontja
alapján kaphatják meg a jogi személyiséget és az Stv. 25. paragrafusában meghatározott
jogokat.
(2) A szövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeinek felsorolását az
alapszabály 5. sz. melléklete tartalmazza.
34. §
(1) A szövetség alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések
hivatalos értelmezésére a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.
(2) A szövetségben tisztségviselő, szakbizottsági tag, küldött és modellező szervezet
képviselője csak a szövetség tagszervezetének tagja lehet.
(3) Az érvényes tagdíjakat és a jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetek listáját a
Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei tartalmazzák.
Záradék
Ezen módosított Alapszabályt a szövetség küldöttgyűlése 2012. március 4.-én elfogadta.

