
 

MMSZ Elnökségi ülés jegyzőkönyv  
            Dátum: 2022.12.22. 
              Helyszín: online  

Jelen vannak:  
• Hársfalvi Pál elnök  
• dr Reé András alelnök  
• dr Bognár Géza, elnökségi tag  
• Fally György, elnökségi tag, jegyzőkönyv hitelesítő 
• Lekszikov Zsolt, elnökségi tag  
• Nagy Éva Dorottya, főtitkár, jegyzőkönyv vezető 

  
Napirendi pontok:  

1) pénzügyi helyzetünk ismertetése: javult a helyzetünk, mert megkaptuk mindkét támogatást 

papíron, szerződés szerint, de még nem utalt az EMMI.  

A könyvelés még tisztázásra szorul. 

Jövőre szigorúan betartjuk/betartatjuk a pénzügyi ügyrendet. 

Nem volt a prezentációval kapcsolatban kérdés. 

 

2) Utánpótlás kezelése, rendszere: hatékonyság növelés kellene, ötletek gyűjtése. 

Vick program adatait Géza összegezte egy excelben, melyből kiderül, kik nem teljesítették a 

versenyzési feltételt. Sajnos 2 féle átvételi elismervényt küldtünk ki. Emiatt kaptunk 

reklamációt a „behajtás” miatt a Korona egyesülettől. 

Ez a 3.év, az egész program hatékonysága kicsi. 

A gyerekeknek sikerélményének a szintjét kell növelni, a szakkörök vezetőit kell kiképezni. 

Zsolt ezt már korábban jelezte. 

Pál: szakvezetőket kell kiképezni, nem önkéntes módon kellene szerveződni. Az MMSZ 

napokon lesznek már előadások ezzel kapcsolatban 

A pályázatok (az összes!) támogatásának feltétele lesz a szakoktatás. 

 ***változott a pontszámítási rendszer a támogatásoknál (EMMI) Pál tájékoztatta a 

résztvevőket a részletekről. 

*** Az NSR rendszerében láthatóak lesznek a tagok/versenyen résztvevők aránya, így még 

egy plusz ok, hogy tudatosítsuk a tagokban, hogy nincs hobbimodellezés, legalább egy 

versenyen vegyenek részt a tagok. Ehhez versenyek kellenek, így a támogatások fő célja a 

versenyeztetés lesz. 

 

3) Pályázatok ellenőrzése, pontosítása, várható költségek összesítése, rendszerezése. 

 

4) Képzések tervezése, alapok meghatározása, jövő tervezése 

 

5) Jan 19-én egyeztető értekezlet tartunk az unp őszi pályázók között. amelyen határozatot 

hozunk a versenyrendezésre, az építési és a szakmai tematikát megalkotják. A szimulátoros 

képzést a szakkör vezetőkkel elfogadtatják. Feleős Dr. Bognár Gáza. 

 

6) Magyar nagydíj engedély kiadása, feltételek tisztázása. 

 

7) Weblappal kapcsolatos, feladatok összefoglalása 

 



 
8) megnövekedett adminisztrációs feladatok komfortos és pontos elvégzésnek lehetőségének 

keresése. 

 

2022. december 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Fally György 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


