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Emlékeztető az MMSZ Elnökségi ülésről 

2018.dec. 27. Skype konferencia. 

Jelen vannak: 

• Hársfalvi Pál elnök 

• dr. Reé András alelnök 

• dr. Bognár Géza, Fally György, Lekszikov Zsolt elnökségi tagok. 

• Tornyai János kommunikációs titkár, Szeri András főtitkár     

     

 

Az ülés az előre meghirdetett napirendi pontok megtárgyalásával zajlott le az alábbiak szerint: 

 
1. Pályázatok (Hársfalvi Pál) 

 

A költségvetés elemzése alapján az összes eddig megvalósult és finanszírozott pályázat kifizetése után marad kb. 2 

millió forint, ennek oka a következő:  

- Az NVESZ-felé tervezett MOB regisztrációs díjból az NVESZ kezelési költsége 300Ft/fő, így ebből 

800.000Ft marad meg. 

- Azoknál a pályázatoknál, mit az egyesületek nem tudtak megvalósítani és elszámolni, szabadult fel pénz. 

 

2. Döntés az utólag beadott pályázatokról (szavazással): 

• 65. sorszám: Pentele Modellező SE fenntartás és utánpótlás bázis kialakítása. 

Drágán megvalósult projekt a mobil eszközök miatt. Az elnökség egyhangúlag támogatta. Azonban 

az elnökségit követően kiderült, hogy a pályázatban a valóságnak nem megfelelő létszám adatok 

kerültek be, ezért az elnök saját hatáskörben elutasította. Ebben a döntésében az elnökség tagjai 

egyhangúlag támogatták az elnököt. 

 

• 66. sorszám:  Nyári modellező tábor Zalaegerszegen. 

   Egyhangúlag támogatva. 

 

• 69. sorszám:  Iskolai modellező szakkör DMBK 

Nincs mellékelve költségvetés ezért elutasítva, Tornyai János vállalta a segítség nyújtást a pályázat 

korrekt beadásához. 

  Hársfalvi Pál felhatalmazást kapott, hogy a pályázat kiegészítése után saját hatáskörben tegye 

finanaszírozottá. 

 

70. sorszám:  Autós körpálya fejlesztés Kaposvár 

A pályázat elutasítva azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a fejlesztés a pécsi pályára vonatkozik 

akkor azt a pécsi egyesület (a pálya tulajdonosa) adja be úgy, hogy ajánlatok is szerepeljenek a 

költségvetés mellett a pályázatban. A helyes beadást Fally György segíti. 

 

71. sorszám:  Serdülő szakkörtagok részére F1H versenymodell  beszerzése. Savaria modellező klub 

   Egyhangúlag támogatva. 

 

72. sorszám:  Cserszegtomaj Modellreptér biztonságának fejlesztése 

   Egyhangúlag támogatva. 

 

73. sorszám:  Zalaegerszeg VMK junior modellezőinek alapanyag vásárlása 

   Egyhangúlag támogatva. 

 
3.  

mailto:mmsz@modellsport.hu
http://www.modellsport.hu/
http://modellsport.hu/palyazat/2018/72/cserszegtomaj-modellrepter-biztonsaganak-fejlesztese
http://modellsport.hu/palyazat/2018/73/zalaegerszeg-vmk-junior-modellezoinek-alapanyag-vasarlasa


4. 68. Sebességi Autómodell Európa Bajnokság (Hársfalvi Pál) 

 

Felmerült kérdés: Akar-e az MMSZ részese lenni ennek a rendezvénynek? 

    Döntés:  

Számunkra ez a rendezvény kevésbé kritikus, mint az F3K VB. Habár a verseny rendezője nagy 

tapasztalattal rendelkezik a rendezést illetően, ennek ellenére valamilyen szintű elvárást feléjük is meg 

kell fogalmazni. (költségvetés, szerződés a pálya használatra) Fally György veszi fel a kapcsolatot a 

rendezővel. 

 

 

Szeri András 

az emlékeztető készítője 

 

 


