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UNP részleteinek megbeszélése - Jegyzőkönyv 

Résztvevők: 

▪ Asbóth Oszkár Modellező Klub – Csonka István, Szabó Zoltán 

▪ Bp-i Modellező Sportegyesület – Török László, Fehér András 

▪ Dabasi Modellező Sportegyesület – Erős Mihály Gábor 

▪ Mályi Modellező Sportgyesület - Juhász Miklós, Hudák János 

▪ Modellmix Sportegyesület- Kalanovics Zoltán 

▪ Savaria Modellező Sportegyesület-Szépfalvi Tamás 

▪ Várpalotai Sportegyesület – Mórocz Péter 

▪ MMSZ: Dr. Bognár Géza (BG), Dr.Reé András, Nagy Éva Dorottya 

 

Dátum: 2023.01.19. 19:00h 

Napirendi pontok: 

UNP végrehajtása időrend, figyelemmel a késésekre: 
1lépés : Okt 1- vel pályázatok beadása megtörtént. Az MMSZ támogatását 6 egyesület elnyerte, 

amikor az UNP Őszi ütemről döntés született :  8 pályázat érkezett be 7 nyert. 

2. lépés okt 15ei értekezlet, a további tennivalókra. Most tartjuk meg jan19-én, az állami támogatás 

késése az oka a mi késésünknek. 

3. lépés eszközök beszerzése:  

Az eszközök pár héten belül átvételre kerülnek. 80%- 20% a költségek alakulása ( MMSZ- Egyesületi 

önrész felosztása). Nagy Dorottya kideríti, kinek a nevére kell szólniuk a számláknak és köremailt ír a 

résztvevőknek róla. 

Mórocz Péter – Nem lesz készen suli végére sem, mert elkezdték a papíruszt. 

Erős Mihály – technika óra alatt 100db papírusz készítése kezdődik jövő héten. 

A kimaradt pénzeket még nem hasznosítjuk, ennek sorsáról később lesz döntés. 

Kérés: a Terej-eket (A1) még ne vegyék meg: Mórocz Péter, Erős Mihály 

Erős Mihály: házi versenyt csinálnak 100 Papírusz modellnek. A szolnoki sportreptéren ki lehetne 

alakítani a verseny helyszínét. 3 fordulós busszal. 

BG: MMSZ normál pályázati felületen, ne UNP-nél adják le a pályázatot a kisbusz bérlésre – cél: jan. 

31-ig kell ezt megtenni.  

Körrepülő szakágvezető, segítséget tud nyújtani a szervezéshez – Travnik István – BG elküldi az 

elérhetőségét, Erős Mihály részére. 

BG: A pályázott modelleknek június 15-re kell elkészülniük. 

BG készített egy összefoglalót a típusokról, elosztásról: Pelikán, Foamhawk, Stiroman, VICK, Fai mini,  

Ring master körrepülő, – 25db RC gép, 18db szabadonrepülő és 5 körrepülő gép. 
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Szimulátorozás 
A rádióirányítású gépek használata előtt szimulátoron gyakorolniuk kell a gyerekeknek, és március 

31-ig 2db törésmentes iskola kört be kell mutatniuk online, a szimulátoron, Hársfalvi Pál elnök úrnak. 

Szimulátor programok, amin jelenleg gyakorolni tudnak a gyerekek: 

• Asbóth – van 

• BPMSE- van, realfly 

• Dabas- szimulator nincs és nem is igényeltek RC-t 

• Mályi – van 

• Modellmix - van 

• Savaria – van 

• Várpalota- van Realfly 

 

5db Aerofly licenszet tovább adunk a gyerekeknek. Az mmszelnok@gmail.com-on lehet igényelni, 

gyakorlás céljából. Aerofly-on kell a bemutatót is majd elvégezni. 

 

Ki lesz, aki a megyei versenyt szervezi típusokra bontottan: 
• Török László, Csonka István 5db Pelikán : valamelyik felnőttversenyen elindulnak majd a 

gyerekek is - IGEN vállalják 

• FOAMHAWK – megyei versenyszervező: Kalanovics Zoltán elvállalta 

• Szépfalvi Tamás, Mórocz Péter – összesen 3 db Styroman : alapfigurákat lehet csinálni vele – 

az Imac alapjairól fog szólni az oktatás. Májusban IMAC verseny is lesz-  az utánpótlás 

versenyt is meg lehetne csinálni. Szépfalvi Tamásék vállalják, B verzió, ha nem lesz elég idő a 

felkészülésre: szeptember 9. 

• VICK- Szépfalvi Tamás 3db, Török Laci 3db. összesen 6 modell-  Csikár Imre is szervezi a 

Budapesti VICK versenyt április 29-én –Egyeztetni kell majd a szervezővel. 

• FAI mini F3 –Savaria 3db: június 15 határidő nem fog beleférni. Sajnos nem fogják kérni ezt a 

gépet. 

• Szabadonrepülők- terelyek megvásárlása áll, papíruszok versenye: Erőss Mihály szervezi a 

versenyt. 

• Körrepülő 5db  - Erős Mihály : Nem fog beleférni időben, Dr. Bodnár Géza egyezteti az 

elnökkel, hogy sokkal hosszabb időtávot megadhatunk-e ennek a kategóriának, amennyiben 

nem, nem kérik a modelleket. 

- Kérdés Erős Mihálytól: létezik-e körrepülő szimulátor?  

Travnik Istvánnal kapcsolatba tud lépni Erős Mihály és akkor meg tudja kérdezni a szimulátort is a 

versenykérdések mellett. 

Az egész programról beszámló készítése: zárás, 2023 október 15. –építésről, repítésről be kell 

számolni. A gyerekek nevére lebontva ki milyen versenyen, milyen eredményt értek el. Szépfalvi 

Tamás javaslatát elfogadták: 2023 november 1. legyen inkább a határidő. 

 

Kategóriákra szabottan tematika készüljön, mit várunk el a programtól, max. 3 oldal, Típusonként 

meg kell lenni. Határidő : Géza- jan 27 elküldi a mintát és március elejére készen kell lennie. 

A tematikák készítői: 
• Pelikán: Dr Bognár Géza. – Géza elvállalta, hegy ezt a tematikát mintaként elküldi a pályázóknak. 

• FOAMHAWK- Kalanovics Zoltán 
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• Styroman Extra- Szépfalvi Tamás  

• Terej –Mórocz Péter 

• Vick –Fejér András 

• Fai mini F3 – Szépfalvi Tamás visszavonta az igényét erre a típusra 

• Ringmaster - Travnik 

Szakkörvezetők képzése 
A szakágvezetők látják el, nem kell dokumentálni. 

Távolmaradó egyesületek kezelése- 
Nincs ilyen egyesület. 

Egyebek:  
• NAV nullás igazolás – Savaria, Dabas, Modellmix, Asbóth hiányzik, kérjük pótolni! 

• Jako modell –átvétel megoldott fizetés után 

• A pályázatokhoz új ajánlatok kellenek, ha van változás. (Infláció) 

 


