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2018.évi küldöttgyűlés jegyzőkönyve 

 
 

Időpont: 2019. február 23. 10 óra 

Helyszín: Budapest, NEW YORK PALACE Hotel Rossini terme 

Jelen vannak: 

Napirendi pontok: 
 

A küldöttgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontok szerint zajlott. A napirendi pontokhoz 

előzetesen írásbeli kiegészítő javaslat nem érkezett. 

 
 

 

1. . Légtérhasználat, tapasztalatok, várható változások-Török Ágnes 

 
Török Ágnes a Légtér.hu képviseletében tájékoztatót tartott a légtér szabályos 

használatával kapcsolatban. Ismertette, hogy az előző évhez képest milyen változások 

történtek. 

Modell reptér program. 

-2017 egy egyesület 

-2018 decemberig 20 egyesület csatlakozott 

-Biztonsági felmérés és teljes körű igénylés 

-Rendszeres közösségi és szabadidős 

modellezés  

Tapasztalatok: 

-Nincs állandó eseti légtér. 

-Nem lehet utólag módosítani a kérelmet. 

-Nem lehet sürgetni az ügyintézést. 

-Csak akkor aktíválható a légtér, ha megvan a határozat. 

-Csak a légtérigénylő aktíválhat, deaktiválhat, használat után le kell mondani a légteret. 

-A felelős személy folyamatos telefonos elérhetőségét biztosítani kell. 

-EU rendelet tervezet, 2019 01 részletes szabályozás. 

• 66 küldött az egyesületek által delegált összesen 87 küldöttből, így a határozatképesség fennáll; 

• Az elnökség összes tagja: Hársfalvi Pál elnök, Dr. Reé András alelnök, Dr Bognár Géza tag, Fally 
György tag, Lekszikov Zsolt tag; 

• Szeri András főtitkár 

• Tornyai János kommunikációs titkár; 

• Török Ágnes (Légtér.hu) 

• Az egyesületek érdeklődő tagjai. 
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2. . Beszámolók 
 

2 018. év gazdálkodása, pénzügyi beszámoló – Hársfalvi Pál (HP) 

 

HP ismertette az előzetesen kiküldött összefoglalót a 2018 év gazdálkodásáról. Az 

egyes kategóriákra lebontva, részletesen ismertette a költségtételeket. 

 
Kiemelte az egyesületi tagdíjak befizetésének hiányát. 

Összeségében az MMSZ pénzügyileg jól áll, a számláinkon jelenleg 10 millió forint van. 

Kéry László kérdésére HP tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy 2019-től azok az 

egyesületek, akik nem fizetik a küldöttgyűlés által meghatározott tagdíjat, 

felszólításra kerülnek. A nem-fizetés kizárást vonhat maga után. 
 
 
 

 

E llenőrző Bizottság beszámolója – Kéry László 

 
Kéry László, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette az Ellenőrző Bizottság beszámolóját 

majd összefoglalva a következő nyilatkozatot tette: „Kifogást nem találtam. Véleményem 

szerint a gazdálkodás összességében minden szempontból megfelel az Alapszabály 

előírásainak”. KL elfogadásra javasolta a beszámolót. 
 

V ersenyek, eredmények, video összefoglaló - Tornyai-Szeri 

Az elmúlt évi versenyekről és eredményekről egy szerkesztett videó film került bemutatásra. 

Tornyai János jelezte, ha kapunk video anyagot, a versenyekről beszámolót, csak 

akkor azt be tudjuk mutatni. 

Lényeges lenne, hogy az anyag tartalmazza, hol, mikor készült, és ki látható rajta. 



Magyar Modellező Szövetség 

Elnöksége 

- 3 - 

 

 

 
 

F acebook aktivitás, weboldal, eseménynaptár – Tornyai János 

TJ beszámolt az új weboldal és a hozzá kapcsolódó versenynaptár üzembe állításáról. 

A gyorsan változó friss hírek közlésére a nyílt Facebook csoportot használjuk, melynek 

legfrissebb bejegyzései megjelennek a honlapon is. A Facebook csoport aktivitására jellemző, hogy a 

fiatalok kisebb létszámban, középkorúak többen követik. 

Bognár Géza: a leglátogatottabb Facebook poszt a körrepülő világbajnokságról megjelent kisfilm, mely a 

francia modellező szövetség weboldalán jelent meg. Jó lett volna, ha a tudósítást a magyar részvevőktől 

kapjuk. 

Fontos tény, hogy a Facebookon a jóminőségű és érdekes videóanyagok számíthatnak a legnagyobb 

érdeklődésre, vagyis törekedni kell arra, hogy ilyen anyagok minél nagyobb számban készüljenek. 

 
Novák Pál hozzászólásában kifogásolta, hogy a bemutatott video anyag nem tartalmazta a Fally György 
által február 12.-én beküldött felvételeket. 
HP válaszában elmondta, a médiáért Tornyai János a felelős, nem főállásúként segíti az MMSZ 
munkáját. 
A február 28.-i elnökségi ülésen Fally György nem reagált arra a felvetésre, hogy nem 
érkezett felhasználható video anyag. 

 

 

 

P ályázati rendszer, tapasztalatok, tanulságok - Hársfalvi Pál 
 

A pályázati rendszer szoftvere nulla költségvetésből készült, köszönet érte Farkas Zsolt 

sporttársnak, aki üzemelteti a szervert, hetente készíti a mentéseket. 

A pályázatokat az elnökség bírálja el. Meg kell felelni a tartalmi és formai követelményeknek, 

elszámolhatónak kell lenni az EMMI felé. 

Utánpótlás és fenntartással kapcsolatos költségekre lehetett pályázni. Az önrész min. 30 %. 

A pályázatok elbírálásánál szempont lesz a rendezvény publikálása. 

HP kamerát ad bérbe az egyesületeknek, aminek a bérleti díja 5 perc video. 

Minden pályázat megtekinthető az MMSZ weboldalán. 

Török László javaslata 

- az utánpótlás pályázatok legyenek önrész nélküliek. 

- a kifizetést lehessen előre kérni. 

Köszöni az elnökség ezen a téren végzett munkáját. 

HP válasza 

-a pályázati rendszer használata nem könnyű, de látható, hogy a kifizetést lehet részletekben kérni. 

Az utánpótlás pályázatok 30 %-os önrészével kapcsolatban szavazást kért. 

A többség szavazata alapján az ifjúsági pályázatoknál a döntés az elnökség hatáskörébe tartozzon. 
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C IAM beszámoló Dr. Reé András 
 

 

 

 

Együttes szavazás a beszámolókról: 

a küldöttek egyhangúlag elfogadták a beszámolót. 
 
 
 
 

P entele elutasított pályázatáról szavazás - Hársfalvi Pál 
 

HP ismertette a tényeket: A pályázat valótlan adatokat tartalmazott, 28 fő feltüntetett felnőtt taggal 
szemben az MMSZ-nél 3 fő volt regisztrálva. 
 
Az erre az esetre alkalmazott szabály: valótlan adatok feltüntetése 2 év eltiltást jelent pályázat 
beadásnál. 
Szabad Zoltán a Pentele klub vezetője elmondta, hogy elismerik a hibát. 
Nagy energiát fektetnek a pálya fejlesztésére, a versenyek rendezésére, a hajós élet fellendítésére. 
HP a küldöttgyűlés állásfoglalását kérte, ha valaki valótlan adatokat közöl, az elnökség szigorúan tartsa 
magát az eltiltáshoz vagy eltérjen ettől. 
Szigorúan tartsa magát 43 igen szavazat, 12 ellene, tartózkodás 1. 

 
 
 
 

M egemlékezések, elismerések átadása– Dr.Reé András, Tornyai János 
 

A Magyar Modellező Szövetség az Év sportolója kitüntető címet adományozta: 
Dékány Zsolt EB aranyérmes 
Kaptás Dávid EB aranyérmes 
Labadics József EB aranyérmes 
Szvacsek Ferenc VB ezüstérmes 
Mórocz Péter Európa kupa aranyérmes versenyzőknek. 

• A CIAM elnökségi ülése Ankarában volt, mivel a világjátékok itt lesznek megrendezve. 

• F3U (drón verseny) világbajnokságra Kínában (Shenzen) került sor  novemberben. 

• 60 ezer fős stadionban, kevés néző, 220.000 $ pénzdíj lett szétosztva. 

• 2019-ben az F3K Világbajnokság Magyarországon, Jakabszálláson kerül megrendezésre. 

• Folyamatban van az elektronikus eszközök homologizálása. 

• Biztonsági útmutató kerül kidolgozásra. (AMA alapokra építve) 

• Dopping terv (a román antidopping szövetség 2 napos ellenőrzést tartott zárttéri versenyen a sóbányában.) 

• Az ukrán licenszeket törölték a nemzetközi bázisból. 

• 160 licensz igény merült fel eddig az MMSZ-nél. 
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Az év versenyrendezője kitüntető cím: 
Török László az antik repülők Európa bajnokságának kimagasló színvonalú megrendezéséért. 

 

A modellező sportért kifejtett tevékenysége elismerésül: 
Szteblák Tamás 

 

Az év modellező rendezvénye: 
SRCM SE V. Jetmodell találkozó és modellező repülőnap. 
Sokoró-RC Modellező SE 

 
Az év operatőre: 
Farkas Attila Aerosport Magazin 

 

Az év támogatója: 
Kraft Unic Kft. 

 

Utánpótlás nevelés: 
Dunamenti Modellezők baráti kör. 
Pusztay József 

 
Modellező életműdíj: 
Matáncsi Imre tatabányai modellező. A posztumusz díjat unokája vette át. 

 
 
 

2 019-es pénzügyi terv – Hársfalvi Pál: 

 
HP ismertette a 2019 évre vonatkozó pénzügyi terv két lehetséges változatát. 

- Taglétszám növekedésre, tagdíj fizetési fegyelem javulására számít. 

- Kevesebb támogatás az EMMI-től, ennek oka, hogy a nemzetközi modellező 

bajnokságokon kevés ország vesz részt. 

- Bérbeadásból plusz bevétel. 

- Támogassuk-e a versenysportot? 

- Az új repülőszövetség keretein belül lehetőség nyílhat kiemelt rendezvényekre támogatást 

kapni. 

Szavazás a pénzügyi tervről. 

V 1 tervvariáció 22 szavazat 

V 2 tervvariáció 40 szavazat 

Versenyzők támogatása pályázati pénzből. 47 igen, 16 nem szavazat. 
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S zakági vezetők és az MMSZ kapcsolata – Hársfalvi Pál 

-Nincs kitalálva, nem működik. 

-A szakágakat fel kell éleszteni, évente legalább egy szakági értekezletet kell tartani, célszerű 

az év utolsó versenyén. 

-Legyen a szakágnak szabályzata. 

-Ha valaki jó szakági szabályzatot létrehoz, megjelenítjük az MMSZ weboldalán. 

- Alulról jövő kezdeményezés kell. 

Török László hozzászólása. 

-Minden szakág válasszon vezetőt. Az antik szakág eredményei attól jók, hogy van szakági 

vezetője. 

Fontos lenne tudni, hogy az elnökségben kinek, mi a feladata. 

Bognár Géza válasza: van ilyen felosztás a feladatokban, de mindenki mindenben részt vesz. 

Az MMSZ kártya a tagnyilvántartóból letölthető, akiknél a tagdíj rendezett. 

Szabad Zoltán a pentelei klub vezetője kifogásolta a pályázatokkal kapcsolatos szavazást, 

mert az nem a napirendi pontokban meghatározott tárgyban történt. Ezért HP elnök új 

szavazást rendelt el. 

 

A Pentele elutasított pályázatáról szavazás. 

Elutasítás elfogadása: igen szavazat 42, nem szavazat 8, tartózkodott 6. 


