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Napirend:
1. Új elnökségi tagok (Reé A.)
Az MMSZ küldöttgyűlése az 5 főre csökkent elnökséget két új tag megválasztásával kiegészítette
7 főre. az új tagok Fally György (az autómodellezők képviseletére) és Szécsi Imre.
2. CIAM közgyűlés (Reé A.)
A CIAM közgyűlésről szóló részletes beszámoló olvasható az MMSZ honlapon. Néhány kiemelt téma:
– Bemutatkozott az új FAI főtitkár, a svájci Jean-Marc Badan. Elődje, a francia Stéphane Desprez.
másfél év után távozott.
– Kalmár Sándor kilencedszer vehette át az F2A világkupa győztesének aranyérmét és trófeáját.
3. NSSZ küldöttgyűlés és nem-olimpiai szekcióülés (Harmath A.)
Mindkét ülés alapvetően az NSSZ megszűnésével és a nem-olimpiai sportágak MOB-hoz történő
áthelyezésével foglalkozott. (A pillanatnyi nem-olimpiai taglétszám 31000 fő, az olimpiai 38000 fő.) Az
ez évi eddigi elszámolásokat még az NSSZ-nek, a jövő évi költségvetés tervezetét már a MOB-nak
kell megküldeni. Dragoner Ildikó megy az NSSZ-től a MOB-ba kapcsolattartónak a nem-olimpiai sportágak tagozata felé. A tagozat saját SZMSZ-ét dr. Mészáros János alelnök készíti elő.
4. MRSZ elnökségi ülés és küldöttgyűlés (Reé A.)
Közel tíz éves igyekezetünk eredményeként a Magyar Repülő Szövetség új alapszabály tervezetébe
az MMSZ és tagsága érdekeinek megfelelő szöveg kerülhet, megfelelően a két szövetség tényleges
hazai helyzetének és működésének.
5. EB-VB nevezések (Harmath A.)
Az aktuális nevezéseket (F2 és F1D VB) az MMSZ határidőre elküldte.
6. A Működési Szabályzat módosítása (Reé A.)
Az elnökség a közgyűlésen módosított Alapszabálynak és az időközben bekövetkezett változásoknak
megfelelően módosította az MMSZ Működési Szabályzatát, amely elérhető az MMSZ honlapon.
7. Rekordok hitelesítése (Harmath A.)
Az elnökség hitelesítette Sükösd Zoltán zárttéri rekordjait:
– A III. teremkategóriában (15-30m) 34:31 és 35:12 (Belgrád, 2011.08.12)
– A iV. teremkategóriában (30m felett) 38:32 (Slanic-Prahova, 2011.10.22)
8. Egyebek (Harmath A.)
– Meg kell kötni a 2013-as F2 EB (Békéscsaba) rendezői megállapodását.
– Fally György észrevételei:
• növelni kellene a szakbizottságok és referensek aktivitását
• a szakbizottságok felügyeljék a versenyek rendezőinek kiválasztását
• a biztonság növelésére az RC autóversenyeken felelősségi nyilatkozatot iratnak alá.
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