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MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG
2014. évi rendes küldöttgyülésén
2015. március 1-én
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Budapest, XIV. Városligeti krt. 11.

Dr. Reé András levezető elnök üdvözölte a megjelent küldötteket és a küldöttgyűlésre külön
meghívott versenyzőket! Megállapította, hogy a lehetséges 68 küldöttből 42 fő megjelent, így a
küldöttértkezlet határozatképes (a minimum 35 fő).
Napirend előtt az elnök MMSZ elismeréseket adott át.
Az év sportolója címben részesültek:
Dobrocsi Gábor – Több éve szerepel a sebességi autómodell kategória élvonalában. 2014-ben a
világ 3. leggyorsabb versenyzője (2,5 cm3 kategória, 276,978 km/óra).
Dr. Hüvös Ferenc – 2014-ben az élethű hajómodellek Európa bajnokságán 2. és 3. helyezést
szerzett.
Elekes Imre – Évek óta rendszeresen vesz részt világ és Európa bajnokságon, és mindig az
élmezőnyben végez. 2014-ben a világbajnokságon 4. helyezett (300,6 km/óra).
Görög György – 2014 évben az Intertour Kupa versenyen az F5J kategóriát megnyerte, valamint
az Országos Bajnokságon is az első helyen végzett.
Mádi Richárd – 2014-ben első körrepülő világbajnokságán ifjúsági világbajnok a légiharc (combat)
kategóriában. Összesített eredmény alapján az 5. helyen végzett.
Török László – Az antik Európa bajnokságon 2014-ben három kategóriában 2. helyezést, egyben
pedig 3. helyezést ért el. Eredményesen tevékenykedik, mint szakágvezető.
Rajki Bálint – Nemzetközi versenyeken elért jó eredményeiért, továbbá az 1/10 elektromos SZB
vezetéséért és a téli szőnyeges elektromos Magyar Bajnokság szervezésében és
lebonyolításában mutatott aktivitásáért.
Szövetség érdekében végzett munkáért elismerésben részesültek:
Bodnár Zoltán – Aktívan veszi ki részét az 1/10-1/8-1/5 on-road robbanós SZB vezetésében és a
Magyar Bajnokságok szervezésében és bonyolításában.
Bogdán Endre – Évek óta folyamatosan rendezi a sebességi autómodellek Európa Kupa
sorozatát és tartja a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetséggel.
Fally György – Mint elnökségi tag az aotómodellezést képviseli és szakágvezetőként irányítja az
off-road kategóriát. Rendszeresen rendez versenysorozatokat, valamint megszervezte az
Apaji modellező tábort!
Guti József – Több éve a Szabó Miklós világkupa és Árva János nemzetközi versenyek
rendezője. Tevékenyen vesz részt a Dobos István Modellező Klub irányításában.
Hársfalvi István – Évek óta folyamatosan rendezi a serdülő és ifjúsági Országos Bajnokságokat
F1H és F1K kategóriában és a NOVUM KUPA versenysorozatokat.
Kerner Ferenc – A területi nehézségek ellenére minden évben megrendezi a Herend Kupa
versenyt, amely minden második évben világkupa verseny.
Majdik Károly – Évtizedek óta önzetlenül szolgálja a magyar modellezéstjelenleg főleg
sportbíróként. 2015 januárjában töltötte a 75.-dik életévét.
Meczner András – 30 év válogatottság, világ és Európa bajnoki címek után, az MMSZ
alelnökeként, a legnagyobb budapesti klub elnökeként és 25 éven át számos világkupa
verseny és bajnokság főbírójaként végzett tevékenységéért.
Nóbik Gyula – Több éve folyamatosan rendezi a sebességi hajómodellek Európa Kupa sorozatát.
Aktívan vesz részt az F3A / RC-M felkészítő tábor szervezésében.
Szűcs László – Aktívan veszi ki részét az 1/5 off-road Magyar Bajnokságok szervezésből és
lebonyolításából.
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Köszönjük a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársainak, hogy évek óta segítik az
MMSZ munkáját kiállításokkal és a küldöttgyűlés helyének biztosításával. Ezért elismerésben
részesülnek:
Dr.Krámli Mihály főigazgató, Ferenc Zsóka marketing referens és Szabó Attila repüléstörténettel
foglalkozó muzeológus.
Az elismerések átadása után a levezető elnök:
– Köszöntötte azokat a modellezőket, akiknek 2014-ben kerek születésnapjuk volt.
– Megemlékezett azon modellezőkről, akik 2014-ban és 2014-ben elhaláloztak.
Az elnök javaslatot tett a küldöttgyűlés tisztségviselőire: jegyzőkönyv vezetőnek Harmath Andort,
hitelesítőknek, Gonda Péternét és Gonda Pétert, valamint a szavazatszedő bizottság tagjainak
Harmath Andort (elnök), Kéry Lászlót és Bádovszky Lászlót javasolta.
A jelenlévő 42 küldött a javasolt tisztségviselőket egyhangúan elfogadta!
Az elnök bejelentette, hogy a tagszervezetektől napirendi vagy módosító javaslat nem érkezett.
Feltette a kérdést, hogy van-e helyszíni javaslat. Javaslat a helyszínen sem volt.
Bejelentette, hogy törvényi változás miatt az elnökséget át kell alakítani 3 főre, továbbá ki kell
egészíteni az Ellenőrző Bizottságot Nagy László elhunyta miatt.
Ezután kivetítette és ismertette az elnökség napirendi javaslatát:

Napirend
1. Elnökségi beszámoló (Harmath Andor)
– szóbeli kiegészítések (Meczner András, Reé András)
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás
2. 2014-2015. évi pénzügyi beszámoló és költségvetés (Harmath Andor)
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás
– az elnökség meghatalmazása a 2015-ös pénzügyi terv elkészítésére
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója (KéryLászló EB tag)
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás
4. Helyszini javaslatok megtárgyalása (2/3-os többség) (Reé A.)
5. Alapszabály módosítás az elnökség átalakításához, új Ptk. szerint 3 fő (Reé A.)
6. Az elnökség 3. tagjának megválasztása (Reé A.) – Jelölt: Travnik István
7. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és egy új tagjának megválasztása (Reé A.)
Jelöltek: elnöknek Kéry László, tagnak Berta Sándor
8. Belépés az IMBRA nemzetközi szervezetbe (Reé A., Berta András)
9. Egyebek
A jelenlévő 42 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta!

1. Elnökségi beszámoló vitája (a klubok a beszámolót előzetesen megkapták)
Harmath Andor kiegészítései:
– Elnézést kért, hogy a beszámolót először nagyméretű képekkel küldte el, így több tagszervezet
nem kapta meg. Miután Reé András lecsökkentette a mérteteket, így már mindenki megkapta.
– A Nem Olimpiai Sportágak februrár 10-re összehívott értekezletén az elhunyt Leyler Richárd
helyett Mészáros Jánost választottuk meg elnöknek. Itt igéretet kaptunk, hogy két héten belül
újabb értekezleten ismertetik, mennyi működési támogatást kapunk. Eddig nincs róla hír.
– A beszámoló tartalmazza, hogy a Civil Törvény szerint a 10 főnél kisebb létszámú tagszervezetek ”nem léteznek”. Szűcs László jelezte, hogy klubjuk több taggal rendelkezik, csak
nem fizetik be az MMSZ tagdíjat! Ezzel a szövetség nem ér semmit, nem jelenthetjük azt, aki
nem tag, így nem rendelkezik MMSZ biztosítással. Ez befolyásolja a működési támogatásunkat.
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– Tudjuk, hogy több olyan modellező repít 7 kg feletti repülőmodelleket, aki nem MMSZ tag, így
nincs biztosítása. Ez baleset esetén problémát okozhat, és hatósági szigorítások is várhatók.
Meczner András kiegészítései:
– Szabó László segítségével megszületett a területhasználati szerződés, így Cserebökény
térségében ismét rendezhetünk szabadonrepülő modellversenyeket. Igaz, hogy ”messze van”,
de talán megoldást jelenthet.
– A robbanómotoros kategóriák egyre veszélyesebbek, valami megoldást kell találni a FAI-nak.
Egyes kategóriák modelljei túl modernek, csak vásárolni lehet, megépíteni már nem. Változtatni
szükséges a motorokon és a startzsinórokon is. A gumimotoros kategóriánál az a gomd, hogy
nem kapni megfelelő minőségű gumit.
– Sajnos lassan úgy néz ki, hogy a Budapesti Modellező SE teljes mértékben elveszíti a Hangár
úti területet, a Kerékpáros Szövetség ki szeretné szorítani a repülőmodellezést erről a területről.
A Dagály utcában, ahol jelenleg az iroda van. nincs repítési lehetőség.
Dr Reé András kiegészítései
– A CIAM-hoz számos szabályváltoztatási javaslat érkezett, köztük a több évre szóló angol és
német stratégiai javaslatok, hogy az építési technológiák egyszerűsödjenek, a modellek ára
csökkenjen, a létszámok csökkenő trendje megváltozzon.
– A drónok és az FPV (videoszemüveggel történő) repítés integrálására a CIAM munkabizottságot működtet. Változtatni kell a ”repülőmodell” definícióján, azt ki kell egészíteni a
felhasználási céllal, esetünkben ez sport és rekreáció lehet. Együttműködésre lesz szükség a
hazai légügyi hatóságokkal és az FPV egyesülettel.
– Az MMSZ biztosítója az alacsony kárhányad ellenére drasztikusan emelte a díjakat, így váltás
után néztünk, ami sikerült, április 1-től a K & H Biztosítóval szerződtünk.
– Dopping ügyben a WADA enyhítette a repülősportokkal szembeni elvárásait, megszüntette a
felkészülési időszakban történő ellenőrzésekhez a nemzetközi RTP listát. Versenyeken
továbbra is várható ellenőrzés, de a repülősportok nem elsődleges célcsoportok.
– Új Polgári Törvénykönyv miatt változtatásokat kell végrehajtanunk. Ez három fős elnökséget és
néhány további változást jelent a szabályzatainkban, részletek az 5. és 6. napirend keretében.
Török László hozzászólása:
– Megköszönte az antik repülőmodell kategóriákat művelők iránti figyelmet és elismeréseket,
megállapította, hogy bár nem tartoznak a FAI keretébe, egyre népszerűbbek és sikeresebbek.
– ”Rubik repülők” mozgalmat indítottak, találkozókat szerveznek, a modellek méretaránya 1:4.
Idén Esztergomban lesz a találkozó Pünkösdkor, az Esztergomi Repülőtér felveszi Rubik Ernő
nevét. Szoros a kapcsolat a Rubik Ernő klubbal, az Alsónémedi Baráti Kör szintén érdeklődik az
antik modellezés iránt. Többen átigazoltak a Budapesti MSE-be.
– Kitért a klubok nehéz helyzetére, ezen belül különösen is a Bp-i klub mostoha körülményeire.
Markó László kérdése: mi a helyzet a 7 kg feletti modellekkel?
Az elnök válasza: továbbra is megköthető a kiegészítő biztosítás. Gondot jelent, hogy többen
repülnek ilyen modellekkel, mint ahánynak van biztosítása.
Kéry László javaslata a 10 fő alatti szervezeteknek:
Jogi tanácsadásra volna szükség az MMSZ révén.
Kérdésee: van-e az MMSZ-nek fizetett jogásza, aki segítene a szabályzatok kidolgozásában?
Gonda Péterné hozzászólása
Alapszabály tervezetünket minta alapján készítjük elő és beküldjük a Bíróságnak, ott ellenőrzik
és megírják, min kell javítani!
Reé András válasza
Nincs fizetett jogászunk, de dr. SzalókyTibor FB elnök segít az elnökségnek jogi kérdésekben.
Habány Mihály javaslata:
Az önkormányzatoknál van lehetőség ingyenes jogsegélyre.
A jelenlévő 42 küldött a beszámolót és a hozzászólásokat egyhangúan elfogadta!
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2. 2014. évi pénzügyi beszámoló és 2015. évi költségvetés
A levezető elnök bejelentette, hogy a 2014. évi pénzügyi beszámoló az előírásoknak és a korábbi
szokásainknak megfelelően készült el. Kivetítette a 2014. évi kiadások részletes táblázatát,
valamint a 2015. évi bevételek és kiadások lehetséges tervezetét (1. és 2. sz. melléklet). Sajnos a
várható támogatásról nincs semmi használható információ, még érdemi előzetes tájékoztatást sem
kaptunk a MOB-tól.
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 2015.
évi költségvetést.
A jelenlévő 42 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta, a felhatalmazást megadta!

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója
Kéry László, az Ellenőrző Bizottság megbízott elnöke:
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 42 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta!

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

5. Alapszabály módosítás az elnökség átalakításához, új Ptk. szerint 3 fő
A levezető elnök ismertette az MMSZ elnökség javaslatát az elnökség átalakítására:
Az MRSZ-nél alkalmazott módszert átvéve, a jelenlegi elnökségből az elnök és az alelnök mellé
egy fő tag választásával működjön a háromtagú elnökség a két év múlva esedékes tisztújításig,
azzal a kiegészítéssel, hogy az elnökségi ülésekre meg kell hívni a szakágvezetőket is.
(A jelenlegi 5 fő elnökségi tagból 4 fő szakágvezető.)
Az átalakításhoz szükséges Alapszabály és SZMSZ változtatási javaslatokat a 3. melléklet
tartalmazza.
A jelenlévő 42 küldött az elnökség javaslatát 2 tartózkodással elfogadta!

6. Az elnökség 3. tagjának megválasztása
A levezető elnök ismertette a küldöttgyűlés tagjaival, hogy az elnökség harmadik tagjának Travnik
Istvánt javasolja. A jelölt külföldi távolléte miatt nem tudott megjelenni, így az elnök ismertette
eddig tevékenységét, és felolvasta írásos nyilatkozatát, hogy a jelöltséget elfogadja.
Megkérdezte a küldötteket, hogy van-e javaslatuk más személyre. Javaslat hiányában a jelölést
szavazásra bocsátotta.
A jelenlévő 42 küldöttből a jelölést 40 elfogadta, kettő tartózkodott!

7. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és egy új tagjának megválasztása
A küldöttgyűlésnek az EB elnökének elhunyta miatt a bizottságnak elnököt és egy új tagot kellett
választania. Az elnökség javaslata alapján a levezető elnök az Ellenőrző Bizottság elnökének Kéry
Lászlót (eddigi EB tagot) javasolta, a bizottság harmadik tagjának pedig Berta Sándort.
A jelenlévő 42 küldött a javaslatot egyhangúan elfogadta!

8. Belépés az IMBRA nemzetközi szervezetbe
Berta András FSR hajós szakágvezető elmondta, hogy azért vált szükségessé az IMBRA
létrehozása, mert a NAVIGA nem foglalkozott kellő komolysággal az FSR kategóriával. A NAVIGA
FSR szekció tagságunkat is megtartanánk, amíg stabilizálódik az FSR kategóriák nemzetközi
helyzete. Az új nemzetközi szervezetnek az évi tagsági díja 50 EUR, melyet az FSR kategória
versenyzői magukra vállalnak, így az nem terheli a szövetséget a NAVIGA tagdíjon felül.
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Az MMSZ levélben jelzi csatlakozási szándékát az új IMBRA (International Model Boat Racing
Association) világszervezethez. Erről Berta András a mai nap folyamán tájékoztatni fogja az
IMBRA képviselőit is, így remélhetőleg heteken belül teljes jogú taggá válhatunk. Az új tagság nem
befolyásolja a Naviga tagságunkat, tehát az továbbra is érvényben van.
A jelenlévő 42 küldött a csatlakozási javaslatot egyhangúan elfogadta!

9. Egyebek
A napirend keretében nem volt további hozzászólás és javaslat, a levezető elnök a küldöttgyűlést
berekesztette.

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

Gonda Péter
jkv. hitelesítő
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1. Melléklet
2014. évi pénzügyi beszámoló
– Bevételek –

2014. évi pénzügyi beszámoló
– Kiadások 1–
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2014. évi pénzügyi beszámoló
– Kiadások 2 –

2014. évi pénzügyi beszámoló
– Követelések és tartozások –
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2. Melléklet
2015. évi költségvetés tervezet
– Bevételek –

2015. évi költségvetés tervezet
– Kiadások –
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3. Melléklet
Alapszabályra vonatkozó javaslatok
Piros szöveg – törlés, változás …… Zöld háttér: új szöveg

1. §
(1) A Magyar Modellező Szövetség (a továbbiakban: szövetség) a modellező
sportághoz kapcsolódó feladatok ellátására a 2013. évi V. tv., 2011. évi
CLXXV. tv. és a 2004. évi I. tv. (továbbiakban Ptk., Ectv. és Stv.) alapján
önkormányzati elv alapján működő országos hatáskörű társadalmi szervezet.
4. §
A szövetség tagja a NAVIGA-nak, a WMCR-EFRA-nak, az IMBRA-nak és a FEMAnak, továbbá tagja a Magyar Repülő Szövetségennek (MRSZ), amelyen keresztül
tagja a FAI-CIAM-nak. Ezen nemzetközi szervezetek alapszabályát és egyéb
szabályzatait a szövetség magára nézve kötelezőnek ismeri el.
20. §
(2) A 19. § (1) bekezdés d) és k) pontjai alá tartozó kérdésekben a
határozatokhoz 2/3-os 3/4-es többség szükséges.
23. §
(3) Az elnökség létszáma hét (7) három (3) fő. Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) az öt (5) egy (1) fő elnökségi tag,
26. §
(3) Az elnökség üléseire meg kell hívni a napirend által érintett szakágak
szakbizottság vezetőit.
30. §
(1) A szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további
szakbizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki.
(2) A szakbizottságok feladatait, hatáskörét és létrehozásuk módját a szövetség
szervezeti és működési szabályzata, a szakbizottságok működésének
részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk
határozza meg.
34. §
(2) A szövetségben tisztségviselő, szakbizottsági vezető és tag, küldött és
modellező szervezet képviselője csak a szövetség tagszervezetének tagja
lehet.
ZÁRADÉK
Ezen módosított Alapszabályt a szövetség küldöttgyűlése 2015. március 1-én
elfogadta.
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Változások az SZMSZ-ben
Piros szöveg – törlés, változás …… Zöld háttér: új szöveg

3. §
1. ……Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár, illetve az
elnökségi tagok elnökség más tagja vagy a szervezeti egységek egyharmada
az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
6. ……Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. a szavazást addig
kell ismételni, amíg döntés nem születik, vagy a témát le kell venni a
napirendről.
6. §
2. Az egyesületben a tagokról az adatvédelmi törvénynek megfelelő nyilvántartást
kell vezetni, amely minden lényeges adatot tartalmaz, beleértve a TAJ számot
és az e-mail címet is.
(Az eddigi szöveg helyett: Tagnyilvántartó kartonokat csak az egyesületben kell
vezetni, amely minden lényeges adatot tartalmaz ……)
Záradék
Ezen módosított Működési Szabályzatot az MMSZ elnöksége 2015. február 18-án
hagyta jóvá. A szabályzat 2015. március 1-től, a szövetség honlapján történt
kihirdetésétől hatályos.
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