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Dr. Reé András levezető elnök megállapította, hogy a lehetséges 74 küldöttből 45 fő megjelent, így a 
küldöttértkezlet határozatképes (a minimum 38 fő). 
Napirend előtt az elnök a FAI-CIAM Penaud diplomáját poszthumusz adta át Kalmár Sándornak, a 
diplomát fia, ifj. dr Kalmár Sándor vette át.  
Az elnök év sportolója elismerő plaketteket adott át:  

Kalmár Sándor repülőmodellezőnek poszthumusz, a körrepülő sebességi kategóriában elért kiváló 
nemzetközi eredményeiért 

Dobrocsi Gábor körpályás autómodellezőnek a 2,5 ccm kategóriában elért nemzetközi 
eredményeiért 

Lukács László antik repülőmodellezőnek az EB-n két kategóriában elért első helyezésért 
Balogh Bencze antik repülőmodellezőnek az EB-n két kategóriában elért első helyezésért 
Dr. Hűvös Ferenc élethű hajómodellezőnek nemzetközi versenyeken és a VB-n elért első és 

további dobogós helyezéseiért 
Bondor Györgyi körpályás autómodellezőnek a 2,5 ccm kategóriában elért nemzetközi 

eredményeiért 
A szövetség érdekében végzett munkájuk elismeréséül: 

Gonda Péterné gazdasági vezetőnek az MMSZ-nél több mint 20 éve végzett pontos és 
lelkiismeretes munkájáért. 

Gonda Péternek, aki szintén több mint 20 éve dolgozik az MMSZ-nek, segítve Gonda Péterné 
munkáját. 

Harmath Andor főtitkárnak, aki 1999. november 29-e óta tölti be ezt a tisztséget. Ezen kívül a 
nemzetközi kapcsolatokban és a hazai versenyek szervezésében is aktívan résztvesz. 

Gelencsér Kálmán repülőmodellezőnek az elnökségben végzett munkájáért, valamint az antik EB 
megrendezése elismeréséül. 

Zsengellér Gábor repülőmodellezőnek az F1C kategória szakágvezetőjeként több éven keresztül 
végzett munkájáért. 

Meczner András alelnök adta át az év sportolója elismerő plaketteket: 
Orsovai Dezsőnek, Sükösd Zoltánnak és dr. Reé Andrásnak, a zárttéri repülőmodellező csapat 

tagjainak, akik az Európa-bajnokságon sorozatban negyedszer, összesen hetedszer nyerték 
meg a csapatversenyt! 
Dr. Reé András megköszöni az elismerést és hozzá teszi, hogy többen megkérdezték, miért 
nem hagyja már abba. Úgy érzi, hogy ha a versenyzést már nem tudná csinálni, akkor mint 
elnök sem tudná ellátni a rábízott feladatokat! 

Példamutatóan sportszerű magatartásukért ”Fair Play” diplomát kaptak: 
Kalmár Sándor poszthumusz, az OB során nem fogadta el a bajnoki címet, mert hibát talált a 

sebességmérésben. 
Kocsis István az OB során nem fogadta el a számára kedvező, de véleménye szerint hibás mérés 

eredményét.  
 

Az elismerések átadása után dr. Reé András levezető elnök: 
Köszöntötte azokat a modellezőket, akiknek 2013-ban kerek születésnapjuk volt. 
Megemlékezett azon modellezőkről, akik 2013-ban és 2014-ben elhaláloztak. 
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Javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőkre, Gonda Péter és Kéry László személyére, valamint 
szavazatszedő bizottságra, Harmath Andor (elnök), Szécsi Imre és Bádovszky László személyére. 

A jelenlévő 45 küldött a hitelesítőket és a bizottságot egyhangúan elfogadta! 
Bejelentette, hogy az elnökség létszáma Gelencsér Kálmán egészségi okból történt lemondása 
miatt 6 főre csökkent, így egy repülős szakágat képviselő tagot kell választani.  
Bejelentette, hogy a tagszervezetektől napirendi vagy módosító javaslat nem érkezett.  
Megkérdezte a küldötteket, hogy van-e helyszíni javaslat? 
Napirendi javaslat a helyszínen sem volt. 
Ezek után ismertette és kivetítette az elnökség napirendi javaslatát:  
 

1. Elnökségi beszámoló  
– szóbeli kiegészítések (Harmath Andor, Reé András és Meczner András)  
– kérdések, hozzászólások, válasz  
– szavazás 

2. 2013-2014 évi költségvetés (Reé András)  
– kérdések, hozzászólások, válasz  
– szavazás  

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója (Nagy László EB elnök)  
– kérdések, hozzászólások, válasz  
– szavazás  

4. Helyszíni javaslatok megtárgyalása (2/3-os többség)  

5. Elnökség kiegészítése 6-ről 7 főre 

6. Egyebek  

• Zárszó 
A jelenlévő 45 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta! 
 

1. Elnökségi beszámoló  –  A küldöttek a beszámolót előzetesen megkapták. 
Harmath Andor kiegészítései 
– Sebességi körpályás autósoktól elnézés kér, hogy kimaradtak a beszámolóból, pedig a FEMA 

honlapról töltőtte le az eredményeket, amiket az elismerések átadása előtt ismertetett az elnök úr! 
– A MOB most először utánpótlás nevelési támogatást biztosít a nem olimpiai sportágaknak is, így az 

MMSZ-nek is. Gondot okoz, hogy ezt az értesítést csak február elején kaptuk meg, a pályázati 
támogatás azonban csak 2013.12.01–2014.06.30 közötti időszakban használható fel. Tehát 
márciusban adódik az első lehetőség, az ifi válogatott nevezési költségeinek biztosítására. Az 
augusztusi VB-re a kiutazási költségeket már nem tudjuk elszámolni! A költségvetési tervet leadtuk 
február 24-én, azóta semmi reagálás! 

– A 2014. évi működési támogatásról csak annyit tudnunk, hogy kevesebbet kapunk, mert ezer fő alá 
csökkent a taglétszámunk, de még semmi hír az összegről. Addig pedig nem tudunk tervezni! 

– Tagdíjfizetésnél megint van két összeg, amiről nem tudjuk ki utalta és nem keresik a tagkártyákat! 
– Honvédelmi nappal kapcsolatban az a megjegyzésem, hogy nem szervezték meg rendesen azt a 

bemutatót, melyet a Kőbányai Szent László Gimnáziumban kellett volan tartani. A főszerep a 
katonáké és a katona iskoláké volt. Hiába voltunk előre egyeztetni, konrétan a modellezők részére 
nem biztosították a bemutatási lehetőséget. Mi saját magunk rendeztünk bemutatót, akkor amikor a 
katonák még nem jelentek meg próbálni az ő majdani bemutatójukat. Ha mi nem csinálunk 
önállóan bemutatót, akkor nem is lett volna! Kérelemmel fordultunk a Honvédelmi Kötelék 
vezetőjéhez, hogy segítsenek egy off-road pályát építeni. Eddig semmi eredmény! 

Meczner András 
– Megemlékezett Azor Lászlóról, akinek elhalálozásáról nem értesültünk idően.  
– Elmondja, hogy lejárt a 15 éves moratórium a Hangár utcában. Technikai sportra írtak ki pályázatot, 

amit a Kerékpáros Szövetség nyert meg. Nagy kegyesen megengedték, hogy bérleti díj ellenében 
továbbra is használhassák a terület felét! Csikár Imre jóvoltából kaptak helyiséget a Dagály 
utcában a BMSZ tulajdonát képező területből. A helyi felelős segítségével lehetőség nyílik arra, 
hogy használhassanak egy a közeli területet RC repülésre.  
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– Szabadonrepüléssel kapcsolatban Fally György ismeretsége jóvoltából Bádovszky László beszélt 
az apaji polgármesterrel, aki hozzájárult ahhoz, hogy Apajon rendezhessünk versenyeket. Az F1K 
versenyt rendeznék meg ott. Reméli, hogy ez így is lesz! 

Dr. Reé András kiegészítése 
– Két EB-re adtunk be ajánlatot a CIAM-hoz, 2015-re az F3J, 2017-re az F2 körrepülő kategóriákra. 
– Megkapta szövetség a szokásos dopping listát, szerencsére modellező nincs az ellenőrzendők 

között. A doppingnak számító gyógyszerek listája szerepel a honlapon. Egyelőre csak a repülés 
szerepel a WADA listán.  

– Caliban (Kolumbia) volt a Világjátékok, ahol bemutatkozott a „zárttéri” RC elektromos műrepülés. A 
visszajelzés szerint nagy sikere volt a bemutatónak a médiában is. Ez az egyetlen repülős sportág, 
amit be lehet vinni zárt térbe nagy közönség elé. Lengyelországban lesz a következő Világjátékok. 

– A Honvédelmi Kötelékhez egy megjegyzés, tavaly augusztusban volt egy monstre sportbemutató 
miniszteri részvétellel, az MMSZ is részt vett, Vomberg Ádám révén és egy kiállítással. Úgy véli, 
hogy ezeknek az a célja, hogy a modellezést is bekapcsolják abba a szervezési folyamatba, hogy 
rajtunk keresztül is jelentkezzenek a fiatalok katonának. 

– Még egy téma az FPV repülés. Olyan élményt jelent mintha ülne a pilóta a repülőben és ily módon 
vezetné a repülőmodellt. A gond az, hogy ha 30 km-re elrepül a modell és ott lesz valami gond, 
akkor mi lesz? Ennek több bökkenője van, a biztosítástól az egyébig. Ismereteink szerint nincs 
semmiféle verseny vonatkozása ennek a műfajnak, kereskedelmi és gazdasági tevékenységként, 
vagy csak hobbiként művelik! Rendezvényeken már lehetett látni. A légügyi törvény nem tud ezzel 
mit kezdeni. Ezekre az MMSZ biztosítása nem vonatkozik és nem is fog. Már a CIAM is foglakozik 
a témával, megoldás még nincs. A helyzet országonként más és más, a teljes tiltástól a teljes 
szabályozatlanságig terjed. 

– Olaszországban olyan törvény látott napvilágot, hogy RC repülőmodell 60 méter magasra 
emelkedhet és 300 méterre távolodhat el a starthelytől. Márciusban lesz CIAM ülés, ott lesz 
további információ erről a dologról. Ha ezt elfogadják, akkor több kategóriának befellegzett! 

Zoltán Gábor 
Az FPV szabályozását kéri. Saját szabályrendszer készítésre kéri fel a szövetséget. Van-e erre 
lehetőség? 

Dr. Reé András 
Törvényt biztosan nem tudunk alkotni! Négy modellezőről tudunk. Meglátjuk mi lesz a nemzetközi 
állásfoglalás. Utána tavasz vége felé összejövünk és megpróbálunk valamit alkotni. 

Görög György  
Van egy katonai csoport, akik evvel foglalkoznak, immár négy éve! Szolgáltató bázist akartak 
létrehozni. 

Travnik István 
Vannak, akik üzleti ügyben készítenek panoráma felvételeket. 

Hársfalvi István 
Tavaly megkeresett egy gazda, hogy segítsek neki abban, hogy 24 órán át meg lehessen figyelni a 
tulajdonában lévő földterületet, mert többször volt lopás. Jelenleg bíróság előtt van az ügy. Óva int 
mindenkit, hogy ilyennel foglalkozzon. 

Dr. Reé András 
Van-e további kérdés vagy észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadja-e a küldöttgyűlés a beszámolót, kiegészítést és a hozzászólásokat? 

A jelenlévő 45 küldött a beszámolót és a hozzászólásokat egyhangúan elfogadta! 
 

2. 2013. évi pénzügyi beszámoló és 2014. évi költsé gvetés 
Dr. Reé András 

Kivetítette a 2013. évi kiadások részletes táblázatát, valamint a 2014. évi kiadások tervezetét. 
(1. és 2. sz. melléklet) Sajnos a várható támogatásról nincs semmi használható információ, még 
előzetes tájékoztatást sem kaptunk a Magyar Olimpiai Bizotsságtól. 

Dr. Reé András 
Szavazásra tette fel a pénzügyi beszámolót és a költségvetés tervezetét, valamint azt, hogy a 
küldöttgyűlés felhatalmazza-e az elnökséget, hogy a később megismert adatok alapján elkészítse 
a teljes 2014. évi költségvetést. 

A jelenlévő 45 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta, a felhatalmazást megadta! 
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3. Ellenőrző Bizottság beszámolója 
Nagy László, az Ellenőrző Bizottság elnöke (távollétében az elnök ismertette az írásbeli beszámolót) 

Egyedül végezte az ellenőrzést, nem talált semmiféle gondot. A könyvelés, a számlavezetés és 
számlaforgalom rendben volt és van. A gazdálkodás összességében minden szempontból 
megfelel az előírásoknak. 

A jelenlévő 45 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta! 

 

4. Helyszíni javaslatok megtárgyalás   
Dr. Reé András 

A napirendi pont helyszíni javaslatok hiányában törölve. 

 

5. Elnökség kiegészítése 6-ról 7 f őre 
Dr. Reé András  

Ismerteti, hogy két főre érkezett javaslat, Travnik Istvánra és Markó Lászlóra. 
Van-e más javaslat? 
Mivel nem volt, felkéri a szavazatszedő bizottság tagjait, osszák ki a titkos szavazáshoz a szavazó 
cédulákat, melyen a két név szerepel. 

Szavazatszedő Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. 
Tartózkodott: 3 fő 
Érvényes szavazatok megoszlása: 
Markó László 23 igen 
Travnik István 19 igen 

Így Markó Lászlóval egészült ki az elnökség.  

 
6. Egyebek –  

Dr. Reé András 
Átadja Markó László és Török László részére a szakágvezetői megbízásokat! 

 

Kmf. 
 

 

 

Harmath Andor főtitkár 
jegyzőkönyvvezető 

 

 Gonda Péter  Kéry László 
 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
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1. Melléklet 
 

2013. évi pénzügyi beszámoló 1 
 – bevételek – 
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2. Melléklet 
 

2013. évi pénzügyi beszámoló 2 
 – kiadások – 

 
 

 

2013. évi pénzügyi beszámoló 3 
 – kiadások – 
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2013. évi pénzügyi beszámoló 4 
 – követelések, tartozások – 

 
 

 

 


