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Meghívó az MMSZ 2019. évi küldöttgyűlésére 

 
Tisztelt Sporttárs! 
 
Az MMSZ elnöksége a szövetség éves küldöttgyűlését az Alapszabály 16. § (2) pontjában megállapított 
hatáskörében 

2020. március 14.-én (szombat) 11 órára 
tűzte ki, amelyre az egyesületek küldöttjeit tisztelettel meghívja. 

 
A küldöttgyűlés rendhagyó módon Örvényesen kerül megrendezésre: 
  

8242 ÖRVÉNYES Szentimre út 57. (faluház) 
 

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés új időpontja: 2019. március 28.-án 10 óra. A 
megismételt küldöttgyűlésre ugyancsak az örvényesi faluházban kerül sor. 

A küldöttgyűlésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött miután a küldöttgyűlést 
követően egy állófogadásra hívjuk meg a jelenlévőket. Regisztrálni az mmsz@modellsport.hu email 
címen lehet. A tárgy mezőbe ezt írjuk: KGY220-REG. 

A küldöttgyűlési szavazati joggal az Alapszabály 16. § (5) pontja foglalkozik. Ennek megfelelően az MMSZ 
weboldalán működő tagnyilvántartó rendszer folyamatosan karbantartja az egyesületek által delegálható 
küldöttek számát. Kérem azokat az egyesületeket, akiknek egy vagy több küldöttjük lehet, hogy a 
megválasztott küldöttekhez a tagnyilvántartó rendszerben vegyék fel a küldötti szerepkört. Az a tag 
szavazhat a küldöttgyűlésen, aki rendelkezik a tagnyilvántartó rendszerben kitöltött elektronikus 
tagkártyával, és a tagkártyáján szerepel az egyesülete neve és a „küldött” szerepkör. Amennyiben egy 
egyesületnél több tag kap küldötti szerepkört, mint amennyire a 16. & (5) pontja alapján jogosult lenne, 
akkor is csak a jogosultságnak megfelelő számú szavazókártyát kapnak az egyesület küldöttei. Az ezzel 
kapcsolatos feladatot a tagnyilvántartó rendszer leírásának 1. számú melléklete tartalmazza. 

Kérem továbbá az egyesületeket, hogy amennyiben elmaradásuk van akár az egyesületi alapdíjat, akár 
a taglétszám arányos díjat tekintve, azt február 28.-ig rendezzék, az ez évi tagdíjakkal és FAI 
licenszdíjakkal együtt.   
 
A küldöttgyűlés napirendi pontjai:  

1. Megnyitó (11:00)  
2. Tisztségviselők megválasztása (levezető elnök) 
3. Határozatképesség megállapítása (ellenőrző bizottság) 
4. Napirend jóváhagyása (levezető elnök) 
5. Megemlékezések (dr. Reé András) 
6. Szavazás az MRLSZ-be történő belépésről (levezető elnök 5 perc) 
7. 2019 es beszámoló (11:20) 

a) Pénzügyi terv-tény (Hársfalvi Pál 10 perc) 
b) Pályázatok értékelése (Szeri András 5 perc) 
c) Élversenyzői támogatási rendszer (Hársfalvi Pál 10 perc) 
d) Facebook, web statisztika (Tornyai János 5 perc) 
e) Rövidfilm (Tornyi János, Fally György 10 perc) 
f) FAI kapcsolatok es változások részletes beszámoló (dr. Reé András 15 perc)  
g) Naviga kapcsolatok és változások (Dánielfi Csaba 5 perc) 
h) Szakágvezetői értekezletekről összefoglaló (Hársfalvi Pál 5 perc) 
i) Szavazás a 2019 es beszámolóról (levezető elnök 10 perc) 
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Szünet állófogadás (12:50) 
6) 2020-as terv (13:30) 

a) Változások a támogatások elszámolási rendszerében (Hársfalvi Pál 10 perc) 
b) Szavazás arról legyen -e versenyzői támogatás (levezető elnök 15 perc ) 

i) Ha igen akkor versenyzői támogatás szabályzatának megszavazása (levezető elnök 5 
perc) 

c) Tagdíjrendszerünk és ezzel kapcsolatos problémák ismertetése (Hársfalvi Pál 5 perc) 
d) 2020-as pénzügyi tervvariációk bemutatása (Hársfalvi Pál 10 perc) 
e) Szavazás a 2020-as tervről (levezető elnök 5 perc) 

 
7) Közösségi média etikai kódex 3.6 (dr Lekszikov Gábor 10 perc) 

a) Szavazás az etikai kódex beemelésről a SZMSZ-be (levezető elnök 5 perc) 
8) A küldöttgyűlés bezárása (levezető elnök14:30) 

 
Lehetőség lesz a küldöttgyűlést követően szabad beszélgetésre.  
Tervezett témák: 
- Légtér 2020 júniustól (Hársfalvi Pál) 
- Modellező esemény rendezési etikett és biztonsági szabályok (Hársfalvi Pál, Tornyai János) 
- Ezt követően pedig napnyugtáig lehetőség lesz repítésre, autózásra, hajózásra (ki mit hozott) a 

közeli modellrepülőtéren és a strandon. A strandon jelenleg építési munkálatok folynak, de ezek 
jelentősen nem zavarják a modellező tevékenységet.Szeretnénk, ha minden szakág kicsit 
bemutatkozna és bemutatná legérdekesebb technikáit eszközeit.  

Kérem az egyesületi vezetőket, hogy amennyiben további napirendi ponthoz van javaslatuk, azt 2019. 
február 25.-ig küldjék el az mmszelnok@gmail.com címre, és a tárgyba annyit írjanak, hogy „KGY2020”. 
A javasolt új napirendi pont felvételéről az elnökség egy rendkívüli elnökségi ülésen dönt és mailben értesíti 
a küldötteket is.  

 

Budapest 2020. február 11. 
 

 

 

Sporttársi üdvözlettel: 

 Hársfalvi Pál 
 elnök s.k. 
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1. sz melléklet 
 

Feladatok a tagnyilvántartó rendszerben a küldöttgyűléssel kapcsolatban: 
 

1. Minden egyesületi vezetőnek ellenőriznie kell, hogy az egyesületi taglistájában szereplő tagok valódi 
tagok-e, illetve MMSZ tagdíjat várhatóan fizetnek-e a 2020-as évre. Ehhez a tagjegyzékre kell kattantatni, 
majd rá kell lépni az első személyre és végig kell lépni a jobbra nyíllal az összes személyen. 

 
 

2. Nyilván annak örülünk a legjobban, ha a tagdíjfizetés minél előbb megtörténik. Azoknál a tagoknál, aki 
már nem szeretnének 2020-es évben tagok lenni, a tag adatlapján a szerepek fülön a Tag mellett lévő 
kockából ki kell kattintani a pipát a többieknél pedig bent kell hagyni. Ellenőrizni kell még tagsági viszony 
kezdő és várható vég időpontját. Ugyanezen a képernyőn a küldött melletti pipát kell bejelölni azoknál a 
személyeknél, akiket küldöttnek választottak. 

 
  



3. Ha ezzel elkészültél akkor a Törzsadatok menüpont alatt az Egyesület gombra kell kattintani az 
ellenőrzéshez.  

 
Ezen a képernyőn látható, hogy jelenleg ki az egyesület küldöttje illetve kik a küldöttek. Arra kell figyelni, 
hogy hogy az Akt értéke nem lehet nagyobb, mint a Max érték.  
 

4. Küldöttek adatlapjának ellenőrzése: 
Annak érdekében, hogy a küldöttekkel tudjuk tartani a kapcsolatot, kérem ellenőrizzétek, hogy az 
Alapadatok képernyőn mail címe és a telefonos elérhetősége ki van -e töltve. Továbbá kérem, hogy az 
igazolványképe legyen az Arckép lapon feltöltve.  

 
 

5. A fentiek alapján minden küldöttnek ki fogunk küldeni egy regisztrációs mailt, amiben 
arra kérjük őket, hogy egy válaszmailben jelezzék részvételi szándékukat. A 
küldöttgyűlésen, csak azok a küldöttek vehetnek részt akik 2020. Március 8.-ig 
megerősítik a regisztrációjukat.  
 

A helyszíni beléptetés és a regisztráció ügyrendje a következő: 
 
Március 9.-e 
1.  Reggel 8 órakor Lekérdezzük a rendszerből a taglétszámot egyesületeként, és megállapítjuk, 

hogy melyik egyesület hány küldöttet küldhet. 
2. Kinyomtatunk minden egyesületnek annyi szavazólapot amennyi szavazatra jogosult. 
3.  A regisztrált küldötteknek küldünk egy értesítő levelet, amiben minden szükséges információt 

megtalálnak a küldöttgyűléssel kapcsolatban.  
 
Március 14.-e 
1. 10 órától lehet a közösségi házba bemenni, és 1 fő szavazatszámláló, egy mobil eszközön futó 

küldött-beléptető programmal várja a küldötteket. 
2.  Minden küldöttnek be kell mondania az MMSZ számát, ami alapján a szavazatszámláló 

megállapítja a küldött jogát, és amennyiben szerepel az egyesület küldöttlistájában akkor kap egy 
szavazócédulát. Amennyiben több küldött érkezik egy egyesülettől mint amennyire jogosultsága 



van, akkor természetesen ők is bemehetnek megfigyelői jögkörrel a terembe, de csak annyi 
szavazócédulát osztunk ki, emennyire jogosult az egyesület.  

3.  A szavazatszámláló program folyamatosan összesíti a beérkezett küldöttek számát 
4.  11:00-kor befejeződik a regisztráció, és megállapítjuk, hogy a küldöttgyűlés a beléptetett tagok 

alapján határozatképes-e 
 
Amennyiben el kell hagynia a termet egy küldöttnek, akkor azt szintén a szavazatszámláló 
személynek kell bejelenteni, annak érdekében, hogy a küldöttlétszám folyamatosan vezetve legyen. 
 
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az alapszabály lehetővé teszi, hogy a küldöttek 
meghatalmazás alapján több mandátumot képviseljenek. Ebben az esetben a következő 
oldalon lévő meghatalmazást kell kitöltve leadni a szavazatszámláló személynek, akitől annyi 
szavazócédulát kap, ahány küldöttet képvisel.  

  



 
MEGHATALMAZÁS 

 
 
Alulírott ……………………………….…   MMSZ szám: ……… meghatalmazó:………………….. 

Alulírott ……………………………….…   MMSZ szám: ……… meghatalmazó:………………….. 

Alulírott ……………………………….…   MMSZ szám: ……… meghatalmazó:………………….. 

Alulírott ……………………………….…   MMSZ szám: ……… meghatalmazó:………………….. 

Alulírott ……………………………….…   MMSZ szám: ……… meghatalmazó:………………….. 

Alulírott ……………………………….…   MMSZ szám: ……… meghatalmazó:………………….. 

Alulírott ……………………………….…   MMSZ szám: ……… meghatalmazó ………………….. 

Alulírott ……………………………….…   MMSZ szám: ……… meghatalmazó:…………………. 

meghatalmazom   MMSZ szám:………..  név: …………………………….………..…………… 

 sz.hely,idő: ……………………………..……………. 

 lakcím: …………………………….…………….…., 

 aláírás: ……………………………………………. 
  meghatalmazott 
 
hogy a Magyar Modellező Szövetség 2020. Március 14.re összehívott küldöttgyűlésen reszt vegyen és helyettem   

gyakorolja nevemben és helyettem a ………………………………………. egyesületi küldötti jogokat. 

Jelen meghatalmazásom visszavonásig, illetve a 10:00 és a 10:30 percre összehívott megismételt küldött gyűlésre 
érvényes. 
 
 
……………………………….., 2020… év ……………. hó ……napján 
 
       
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

Név: …….………………………………….. Név: ..………………….…………………… 

Lakcím …………………………………….. Lakcím …………………………………….. 

Aláírás: …………………………………….  Aláírás: ……………………………………..  
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