JEGYZŐKÖNYV
amely készült a
MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG
2016. évi rendes küldöttgyülésén
2017. március 4-én
Budapesti Műszaki Egyetem
Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. KM34 terem
Dr. Reé András levezető elnök üdvözölte a megjelent küldötteket és a küldöttgyűlésre külön
meghívott versenyzőket. Megállapította, hogy a lehetséges 54 küldöttből 37 fő megjelent, így a
küldöttértkezlet határozatképes (a minimum 28 fő).
Napirend előtt az elnök MMSZ elismeréseket adott át.
Az év sportolója címben részesültek:
Berta András – az FSR 3,5 és 7,5 hajómodell kategóriákban világbajnok;
Sükösd Zoltán – az F1D zárttéri repülőmodell kategóriában VB második, csapatban világbajnok,
modellje az év modellje címet nyerte el;
Milák Gábor – az F1Q repülőmodell kategóriában a 2016. évi Világkupa győztese;
Török László – az antik repülőmodellek Európa-bajnokságán 1., 2. és 3. helyezést ért el;
Tóth Imre – az antik repülőmodellek Európa-bajnokságán 1. helyezést ért el;
Miklósi István – az M hajómodell Európa-bajnokságon 2. helyezett;
Elekes Imre – a körrepülő sebességi repülőmodell kategóriában Világkupa 4. helyezett;
Csóka László ifj. – az F5 vitorlás hajómodell kategóriákban háromszoros országos bajnok.
Az MMSZ érdekében végzett tevékenységükért elismerésben részesültek:
Meczner András – több évtizedes elnökségi és szakvezetői munkájáért;
Novák Pál – az Apaj községben épült autómodell pálya érdekében végzett munkájáért;
Fally György – az Apaj községben épült autómodell pálya érdekében végzett munkájáért;
Stefel Győző – a repülőmodellező versenyeken végzett odaadó tevékenységéért;
Simon Árpád – a repülőmodellezés érdekében végzett odaadó tevékenységéért;
Az elismerések átadása után a levezető elnök:
– Köszöntötte azokat a modellezőket, akiknek 2016-ban kerek születésnapjuk volt.
– Megemlékezett azon modellezőkről, akik 2016-ban elhaláloztak.
Az elnök javaslatot tett a küldöttgyűlés tisztségviselőire: jegyzőkönyv vezetőnek Harmath Andort,
hitelesítőknek, Gonda Péternét és Travnik Istvánt, valamint a szavazatszedő bizottság tagjainak
Harmath Andort (elnök), Majdik Károlyt és Szépfalvy Tamást javasolta.
A jelenlévő 37 küldött a javasolt tisztségviselőket egyhangúan elfogadta!
Az elnök bejelentette, hogy a tagszervezetektől javaslat nem érkezett. Javaslat a helyszínen sem volt.
Ezután az elnök kivetítette és ismertette az elnökség napirendi javaslatát:

Napirend
1. Elnökségi beszámoló (Harmath Andor)
– szóbeli kiegészítések (Harmath A., Reé A.)
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás
2. 2016. évi pénzügyi beszámoló és a 2017. évi költségvetés (Reé. A., Harmath A.)
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás
– az elnökség meghatalmazása a 2017-es pénzügyi terv elkészítésére
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója (Kéry László EB elnök)
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás
4. Helyszíni javaslatok megtárgyalása (2/3-os többség) (Reé A.)
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5. Alapszabály változások törvényi okból (2/3-os többség) (Reé A.)
6. Tisztségviselők jelölése és megválasztása (Reé A., Berta Sándor)
7. Egyebek
A jelenlévő 37 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta!

1. Elnökségi beszámoló vitája (a klubok a beszámolót előzetesen megkapták)
Harmath Andor kiegészítései:
– Elnézést kért a hibákért, csak az utolsó pillanatokban jutott ideje a beszámoló összeállítására,
mert rendkívüli jelentéseket kellett készíteni az Emberi Erőforrás Minisztériumnak a MOB-on
belüli nem-olimpiai tagozat megszűnésével és a nem-olimpiai sportágakat összefogó új
köztestület, a Nemzeti Versenysport Szövetség megalakulásával kapcsolatban:
Eredményességi táblázatot, működési tervet kértek;
Éves elszámolási tervet kellett készíteni – elfogadták!
2017-es szakmai tervet kellett készíteni;
2017. évi működési támogatási tervet kellett készíteni;
Tagsági kártyák készítése, MOB kártyák készítése a Sportok Házában.
Az eredmény táblázatban Reé Andás helyet Botos István a helyes (sajnos ez elírás volt).
– A beszámoló összeállítása és kiküldése után küldték a következő kiegészítéseket:
Világbajnokságot rendeznek Nagykanizsán az M hajómodelleknek (ezt a tényt nem kaptam
meg, amikor az éves versenynaptár összeállításához kértem a versenyeket).
A Kaposvári Textiles Klubtól érkezett, Pila, Lengyelország, EB-VB 2016:
2,5 ccm class 2 egyéni IV. hely Bondor Györgyi
3,5 ccm class 3b egyéni III .hely Pásztor Róbert
3,5 ccm class 3 egyéni IV .hely Gál László
Csapatverseny EB-VB V. hely, Európa Kupa Magyarország V. helyezett.
– Markó Lászlótól elnézést kért, mert kimaradt az általa küldött értékelés!
– Dr. Hűvös Ferenc kiegészítést küldött: Az Európa bajnokságon Farkas Dezső és Dr. Hüvös
Ferenc képviselte a magyar hajómodellezőket összesen három nevezett hajóval. Farkas Dezső
az F-DS gőzhajók kategóriájában ötödik helyezést ért el. Helyismerete, és orosz nyelv tudása
nagyban megkönnyítette a kommunikációt a szervezőkkel és a versenybírókkal.
– Néhányan telefonon érdeklődtek „drón” ügyben! Egyenlőre kértem, hogy várjanak, amíg
megszületik a vonatkozó rendeleti szabályozás!
Dr. Reé András kiegészítései
– A Légügyi Törvény módosítása megszületett 2016. novemberben megszüntette a repülőmodell
fogalmát, azokat besorolta a pilóta nélküli légijármű fogalmába. A végrehajtást szolgáló
miniszteri rendeletet karácsony előtt két nappal kaptuk meg véleményezésre nagyon rövid
határidővel. Csak távirányítású modellel foglalkozik, szabadonrepülő modellről szó sem esik.
Újra felvettem a kapcsolatot a törvény előkészítőivel, ígéretet kaptam, hogy figyelembe veszik
az MMSZ észrevételeit, amelyek. határidőre elkészültek egy spontán létrejött kb. 20 fős, nem
csak MMSZ tagokból álló munkacsoport együttműködésének köszönhetően. Az észrevételekre
a küldöttgyűlésig még nem kaptunk választ, szorgalmazzuk a további személyes konzultációt.
– 2016.01.01-től érvényes a CIAM FPV versenyszabályzata és lebonyolódott az első világkupa
sorozat. Magyar versenyzők is vannak, többen kértek és kaptak FAI licencet a nemzetközi
versenyzéshez.
A kiegészítésekhez nem volt hozzászólás.
A jelenlévő 37 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta!

2. 2016. évi pénzügyi beszámoló és a 2017. évi költségvetés
A levezető elnök bejelentette, hogy a 2016. évi pénzügyi beszámoló az előírásoknak és a korábbi
szokásainknak megfelelően készült el, és kivetítette a 2016. évi kiadások részletes táblázatát
(1. sz. melléklet), de a 2017. évi bevételek és kiadások lehetséges tervezete még nem készülhetett
el, mert az új szervezeti rendben a pénzügyi kérdések az EMMI-hez tartoznak, de a várható
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támogatásról nincs semmi használható információ, még érdemi előzetes tájékoztatást sem
kaptunk.
Miután észrevételek és kérdések nem voltak, az elnök szavazásra tette fel a pénzügyi beszámolót
és a költségvetés tervezetét, valamint azt, hogy a küldöttgyűlés felhatalmazza-e az elnökséget,
hogy – az előző évhez hasonlóan – a később megismert adatok alapján elkészítse a teljes 2017.
évi költségvetést.
A jelenlévő 37 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta, a felhatalmazást megadta!

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója
Kéry László, az Ellenőrző Bizottság elnöke:
2017. február 28-án az MMSZ székhelyén betekintettem az MMSZ készpénzes és banki
számlavezetésébe és forgalmi kimutatásába.
Részletes tájékoztatást kaptam a gazdálkodást érintő problémákról és a megoldásokról,
különös tekintettel a már-már „ad hoc” ütemezéssel érkező támogatásokra és szoros
elszámolási határidőkre!
Kifogást nem találtam. Véleményem szerint a gazdálkodás összességében minden
szempontból megfelel az Alapszabály előírásainak!
A jelenlévő 37 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta!

4. Helyszíni javaslatok megtárgyalása
A napirendi pont helyszíni javaslatok hiányában törölve.

5. Alapszabály változások törvényi okból (új Ptk.)
A levezető elnök ismertette és kivetítette az elnökség törvény szerint lehetséges Alapszabály
változtatási javaslatait. Ezek lehetővé teszik az elektronikus technikák alkalmazását a
hatékonyabb, olcsóbb és egyszerűbb elnökségi és küldöttgyűlési munka érdekében, továbbá
megemelik az elnökség létszámát 3 főről 5 főre, mert a 3 fős elnökség nem bizonyult jó
megoldásnak. Az Alapszabály változtatási javaslatokat a 2. melléklet tartalmazza.
A jelenlévő 37 küldött a javaslatokat egyhangúan elfogadta!

6. Tisztségviselők jelölése és megválasztása (Reé A., Berta Sándor)
Berta Sándor, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a beérkezett javaslatokat:
Elnök: Hársfalvi Pál
Alelnök: Dr. Reé András
Elnökségi tagok: Dr. Bognár Géza, Fally György, Patócs László, Tornyai István, Travnik István,
Lekszikov Zsolt
Fegyelmi Bizottság: Dr. Szalóky Tibor, Bádovszky László, Csikár Imre
Ellenőrző Bizottság: Kéry László, Csóka László, Berta Sándor
A két bizottságba javasolt személyek azonosak a tisztségeket eddig betöltött személyekkel. Más
javaslat a küldöttek részéről nem volt.
Az elnök felkérte az új jelölteket, mutatkozzanak be és is mertessék elképzeléseiket.
Hársfalvi Pál:
Fontos, hogy vonjuk be a szövetségbe a hobbymodellezőket is.
Meg kell értetni, hogy a modellezés hasznos szórakozás.
Elérendő, hogy a szövetség állami támogatás nélkül is működőképes legyen.
Az utánpótlás nevelés fontosságát előtérbe kell helyezni, aki modellezik, az nem drogozik.
A weboldalt fel kell újítani. Youtube csatlakozást kell létrehozni.
Szakértői fórumokra van szükség, megfelelő tanácsok a modellezés sikeréhez.
Kibővített elnökségnek kell dolgozni. Kontaktus csatornát kell létrehozni a Facebookon.
Az Alapszabályt aktualizálni kell, az új PTK-nak megfelelően.
Fel kell mérni a tagság valós igényeit, a hobbymodellezők is szavazhassanak.
Komolyan kell venni a tagdíjfizetést, hiszen a tagsági bevételből él a szövetség.
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Dr. Bognár Géza:
Az örvényesi modellezőkhöz tartozik, akik a BME tagjai, csak külön csoportként modelleznek.
Elektronikus úton kell működni.
Kapcsolatot kell teremteni a régi tagokkal, akik jelenleg nem aktív tagok.
A közösség egészéért kell tevékenykedni.
Aktivizálni kell a fiatalokat.
Fally György
Fejleszteni kell a kapcsolattartást. Pontos adatszolgáltatásra van szükség.
Lekszikov Zsolt
Hajós VB-t rendeznek. Pályaépítés Nagykanizsán.
Fontos feladat az oktatók képzése, annak érdekében, hogy eredményesen lehessen foglalkozni
a fiatalokkal.
Patócs László
Valóban változásra van szükség, azonban a Facebook gondolatot ellenzi. Modellezőknél nincs
demokrácia, úgy kell minden szervezni, hogy az a modellezőknek jó legyen. Akkor lesz sikeres
a szövetség, ha elegendő pénz áll rendelkezésére.
Tornyai János
A vitorlázó modellek repítését fejleszteni kell.
Travnik István
Aktív versenyző, a válogatott tagja. Minden erejével azon van, hogy a modellezés fejlődjön.
Az elnök ismertette a szavazás rendjét. Úgy kell szavazni, hogy az elnök és alelnök mellett a
megszavazott elnökségi tagok száma a szavazólapon maximum 3 fő legyen. Lexikov Zsolt nevét
fel kell írni a szavazólapra. A szavazatok megszámlálására az elnök szünetet rendelt el.
A szavazás már az első körben eredményes volt, a több mint 50 %-os aránnyal megválasztott
tisztségviselők:
Elnök:
Hársfalvi Pál
Alelnök: Dr. Reé András
Elnökségi tagok: Dr. Bognár Géza, Fally György, Lekszikov Zsolt
Fegyelmi Bizottság: Dr. Szalóky Tibor, Bádovszky László, Csikár Imre
Ellenőrző Bizottság: Kéry László, Csóka László, Berta Sándor
A szavazás részletes eredményeit a 3. melléklet tartalmazza.

7. Egyebek
A napirend keretében Angel Tamás megköszönte a modellezők nevében dr. Reé András közel 30
éves elnöki munkáját, és azt, hogy az alelnöki funkció vállalásával biztosítani igyekszik a minél
simább átmenetet a vezetőváltás során.

Mellékletek száma: 3.
Kmf.
Harmath Andor főtitkár
jegyzőkönyvvezető
Gonda Péterné
jkv. hitelesítő

Travnik István
jkv. hitelesítő
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1. Melléklet
2016. évi pénzügyi beszámoló
– Bevételek –
Bevételek

Ft
3 642 600
7 888 800
300 000
720 000
1 414 300
115 993
31 060
32 000

Tagdíj
MOB működési támogatás
MOB pályázat
NCA pályázat
EB-VB és regisztrációs díj befizetések
FAI hozzájárulás
Kamat
NAV 1 %
Összesen

14 112 753

2016. évi pénzügyi beszámoló
– Kiadások 1 –
Kiadások
Anyagi jellegű ráfordítások
Modellező anyagok (utánpótlás)
Nyomtatvány, könyv, irodaszerek
Posta, internet, telefon
Bérleti díj (BME, Kaposvár)
Közös költség, villany, gáz
Bankköltség
Nevezési díjak 100% (ifi), nemzetközi tagdíjak
Serleg, érem
MOB regisztráció
Szolgáltatás, oktatás
Anyagi jellegű összesen
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Ft
778 268
276 560
269 569
425 588
268 384
164 908
2 796 705
917 858
802 000
162 560
6 862 400

– Kiadások 2 –
Kiadások
Személyi jellegű ráfordítások
Biztosítás (K&H) alap
Bér
Közteher
Utazási költségek (gépk., repülő, vonat)
Szállás díj
Személyi jellegű összesen
Egyéb jellegű ráfordítások
Tárgyi eszközök
Egyéb jellegű összesen
Előző diáról anyagi jellegű összesen
Összes kiadás
Eredmény

Ft
1 537 352
2 880 000
715 000
482 687
303 220
5 918 259
119 990
119 990
6 862 400
12 900 649
1 212 104

– Követelések, tartozások –
Követelések
NEA pályázat (nyertünk, még nem jött meg)
Bihari Balázs, Bán Gergely (RC Ring licenc)
Zsengellér Gábor (regisztrációs díj)
FAI bélyeg díj eltérés
Követelés összesen
Tartozások
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (vitatott)
ELMŰ és FŐGÁZ
(2017-ben fizetve)
MOB regisztrációs díj
(2017-ben fizetve)
NAV nyugdíj biztosítás (2017-ben fizetve)
NAV szoc. adó
(2017-ben fizetve)
NAV egészs. bizt.
(2017-ben fizetve)
NAV SZJA
(2017-ben fizetve)
Tartozások összesen
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Ft
1 458 000
60 000
23 000
7 600
1 548 600
Ft
1 452 315
17 800
18 000
24 000
65 000
10 000
36 000
1 623 115

– Zárás –

Zárás

Ft

2015. évi zárás

4 809 318

2016. évi bevétel

14 112 753

2016. évi kiadás

- 12 900 649

2016. évi zárás

6 021 422
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2. Melléklet
Alapszabályra vonatkozó javaslatok
Zöld háttér: új szöveg
16. §
(3) A szövetség rendes küldöttgyűlését évente kell összehívni. A küldöttgyűlés időpontját a
szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak
helyéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről a tagokat írásban vagy elektronikus úton, a
beterjesztett javaslatokról pedig a szövetségi honlapon értesítenie kell.
(4) A küldöttgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik. A küldöttgyűlésen szavazati
jogot gyakorló választott és delegált küldöttek nevét a küldöttgyűlés előtt legalább két héttel
írásban vagy elektronikus úton be kell jelenteni a titkárságnál.
22. §
(3) Rendkívüli küldöttgyűlés elektronikus úton is tartható, ha ezt a napirend és a technikai feltételek
lehetővé teszik.
23. §
(3) Az elnökség létszáma öt (5) fő. Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) a három (3) 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.
25. §
(4) Az elnökség határozatképes, ha három tagja jelen van.
…
(6) Elnökségi ülés elektronikus úton is tartható, ha ezt a napirend és a technikai feltételek lehetővé
teszik.
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3. Melléklet
Tisztségviselők megválasztása

Funkció

Név

Elnök
Alelnök
Tagok ( 3 fő )

Hársfalvi Pál
Dr. Reé András
Dr. Bognár Géza
Fally György
(A)
LekszikovZsolt (H)
Patócs László
Tornyai János
Travnik István
Kéry László
Csóka László
Berta Sándor
Dr. Szalóky Tibor
Csikár Imre
Bádovszky László

Ellenőrző Biz. Elnök
Tagok
Fegyelmi Biz. Elnök
Tagok

Igen

Nem

Összes

34
37
21
28
31
13
12
6
37
37
37
37
37
37

3
16
9
6
24
25
31
-

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

-------------------------------------------------
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