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Dr. Reé András levezető elnök megállapítja, hogy a lehetséges 126 küldöttből csak 40 fő jelent
meg, így a küldöttgyűlés a meghírdetett második időpontra határozatképes (a minimum 64 fő).
Üdvözli dr. Rózsaligeti Lászlót a Nemzeti Sportszövetség képviseletében.
Elismerő okleveleket ad át a 2009-ben nyújtott teljesítményük alapján az év modellező sportlóinak
megválasztott a Kalmár Sándor repülőmodellezőnek, Berta András hajómodellezőnek, Rajki Bálint
autómodellezőnek, valamint az év ifjúsági modellezőjének, ifj. Csóka Lászlónak.
Gratulál a Világkupa sorozatok dobogós helyezettjeinek: Kalmár Sándor első, Zsengellér Gábor
második és Patócs László harmadik helyezést ért el.
Köszönti azokat a modellezőket, akiknek 2009-ben kerek születésnapjuk volt.
Megemlékezik azon modellezőkről, akik 2009-ben és 2010-ben elhaláloztak.
Javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőkre: Bádovszky László és Gelencsér Kálmán személyére.
A jelenlévő 40 küldött egyhangúan elfogadta!
Bejelenti, hogy a tagszervezetektől napirendi vagy módosító javaslat nem érkezett, a helyszínen
sem tett senki javaslatot.
Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Elnökségi beszámoló
– szóbeli kiegészítések (Harmath Andor és Reé András)
– kérdések, hozzászólások, válasz
– szavazás
2. 2009-2010. évi költségvetés (Harmath Andor)
– kérdések, hozzászólások, válasz
– szavazás
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója (Nagy László EB elnök)
– kérdések, hozzászólások, válasz
– szavazás
4. Egyebek
A jelenlévő 40 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta!

1. Elnökségi beszámoló
A küldöttek a beszámolót előzetesen megkapták.
Felkéri Harmath Andor főtitkárt a beszámoló kiegészítésére (lásd a beszámoló 1. sz. mellékletét).
Dr. Reé András kiegészítése
A modellezés jövője minden MMSZ tag felelőssége. Az MMSZ a szervezeti kereteket tudja csak
biztosítani a még lehetséges legkisebb kapacitással, az iroda két nyugdíjas részfoglalkozású
munkatársával, az elnökség több-kevesebb energiával társadalmi munkában tevékenykedő
tagjaival és a létező vagy nem létező szakbizottságokkal és referensekkel együtt.
Lezajlott a CIAM éves közgyűlése. A részletes beszámoló néhány napon belül olvasható az
MMSZ honlapon.
Az MMSZ biztosítási feltételei változatlanok, az MMSZ által fizetendő díj azonban követi az
inflációt, így évről-évre csökkenti a tagdíj értékét.
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Vita a beszámolóról:
Meczner András
Ismerteti, hogy április 28-án 11-kor nyílik meg a ”100 éves a motorosrepülés” kiállítás.
A Petőfi Csarnokban a 100 éves kiállítás után, megnyílt az állandó modellező kiállítás.
Igény lenne még modellekre!
Köszönetet mond a 2009 évi 100 éves kiállítás megszervezésében résztvevőknek.
Eredményes volt a modellező börze a Hangár utcában.
Eredményesen fejlődik az antik modellezés, bizonyítja a 2009. évben elért eredmény.
Dr. Reé András
További kérdés vagy hozzászólás hiányában a beszámolót szavazásra bocsátja.
A jelenlévő 40 küldött a beszámolót a kiegészítésekkel egyhangúan elfogadta!

2. 2008-2009. évi költségvetés
A beszámoló tartalmazza a 2008. évi adatokat, a 2009-es feltételek azonban még ismeretlenek.
Felhatalmazza-e a küldöttgyűlés az elnökséget a költségvetés elkészítésére?
Kérem, erről szavazzunk!
A jelenlévő 40 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta, a felhatalmazást megadta!

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója
Nagy László, az Ellenőrző Bizottság elnöke
Nem találtunk semmilyen gondot. A könyvelés, a számlavezetés, számlaforgalom rendben volt
és van. Szúrópróbaszerűen ellenőriztünk számlákat és problémát nem találtunk.
A gazdálkodás összességében minden szempontból megfelel a törvényi előírásoknak.
A jelenlévő 40 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta!

4. Egyebek
Orvos Ferenc
Kifogásolta, hogy klubja nem kapott számlát a nevezési díjról.
Dr. Reé András
Kihangsulyozta, hogy a nevezési díjak nem szövetségi bevételek, hanem átfutó tételek.
Számlát akkor tud adni a szövetség, ha a rendező ország is ad!
Orvos Ferenc
Kérte, hogy az elnökség ne tekintse véglegesnek az F2 körrepülő világbajnokságra kijelölt
csapat névsorát, mert klubjából többen “jelezték indulási szándékukat” a csapatba jelölteken
kívül.
Ezt követően minősíthetetlen vita alakult ki Orvos Ferenc és Baglyas Árpád kijelölt csapattag
között, amiért az elnök mindkettőjüktől megvonta a szót, és a témát az alábbiakkal zárta le:
Dr. Reé András
Az indulási szándék kevés, a csapat kijelölése az előző évi eredmények alapján történik, egyik
“jelentkezőnek” sem volt eredménye 2009-ben. Ha a VB előtti versenyek eredményei indokolttá
teszik, az elnökség felülvizsgálja a benevezett csapat összeállítását.
Mível további kérdés nem volt, az elnök a küldöttgyűlést berekesztette.
Kmf.
Harmath Andor főtitkár
jegyzőkönyvvezető
Bádovszky László
jkv. hitelesítő

Gelencsér Kálmán
jkv. hitelesítő
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1. sz. melléklet
Harmath Andor kiegészítései
Szerződés
A Modell Hungáia Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 4.) az érvényes MMSZ tagsági igazolvánnyal rendelkezők
részére a fenti modellboltban történő vásárlás esetén 5% kedvezményt ad.
Költségvetés
Előzetes tájékoztatás szerint 6.435.926 Ft lehet a szövetség támogatása két részletben. 2 MFt megérkezett,
a maradék átutalásának időpontjáról nincs információ, de ehhez 11 feltételnek kell megfelelni.
Megint erőltetik a dopping témát.
Új Sporttörvény lesz. 12 elit sportág kapná az 50%-ot, a többi pályázhat. A sportszervezetek tartsák el
magukat a szponzorokból!
Az NSSZ jövője bizonytalan.
Kérdéses a szabadidősport támogatása.
VI. Nagy Sportágválasztó
Időpontja: 2010. május 14-15.
Helyszín: Merkapt Maraton Sportközpont
1106 Budapest, Maglódi út 12/A
Jó lenne megjelenni a modellezésnek is!
Tagdíjfizetés
Feladó hiányzik.
Változások közlése elmarad.
Ne pénteken történjen a vasárnapi versenyre.
Puszta Kupa
Sportbírók szükségeltetnek!!!
---------------------------------------

