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Jelen vannak:   Dr. Reé András elnök, Meczner András alelnök, Fejes János, Gelencsér Kálmán,  
Horváth Zsolt, Pinkert György elnökségi tagok 

Bíró Károly FEB elnök, Harmath Andor főtitkár 
Napirend: 

1. Általános tájékoztató (Reé A.) 
Az MRSZ főtitkárától kapott tájékoztatás szerint Orvos Ferenc felkereste az MRSZ főtitkárát, úgy 
mutatkozott be, mint az MMSZ körrepülő szakág képviselője, és azt kérte, hogy vegyék fel a klubját az 
MRSZ-be. Elnökünk tájékoztatta a főtitkárt arról, hogy Orvos Ferenc legfeljebb saját klubját 
képviselheti, a szakágat nem, továbbá a magyar és a nemzetközi sportrendszerben egy területnek 
csak egy képviselete lehet, ezenkívül fegyelmi eljárás folyik ellene. 

A FAI világkupa és nemzetközi versenyek regisztrációjának előkészítése jól halad, esély van a 
határidőig (nov. 15.) történő beküldésre 

2. Javaslat a FAI bírók és technikai szakemberek li stájára (Reé A.) 
Az elnökség áttekintette a FAI érvényben lévő bírói és technikai szakember listáján szereplő 
magyarok névsorát. A rendezők csak néhányukat veszik igénybe, de előnyös a listán való jelenlétük, 
mert így a hazai rendezvények költségei csökkenthetők. A kluboktól új nevekre nem érkezett javaslat. 
FAI bírói lista: Ágh Attila, Fazekas László, Havrán Sándor, Kalmár Sándor, Lerf Lehel, Majdik Károly, 
Mult József, dr. Németh Márton, Orvos Ferenc és Travnik István.  

Technikai szakemberek lista: Alács Tibor, Harmath Andor, Kasoly Attila, Meczner András, Mult József, 
dr. Németh Márton, Orvos Ferenc, dr. Reé András, Török László és Markó László.  

2010-5-1 Határozat:  Mindkét lista változatlan marad azzal a feltétellel, hogy ha a folyamatban lévő 
fegyelmi eljárás Orvos Ferencet elmarasztalja, mindkét listáról törli. A listák beérkezési határideje a 
FAI irodába november 15. (Egyhangú határozat.)  

Megjegyzés:  A jegyzőkönyv szövegének ellenőrzésekor már ismert volt a fegyelmi határozat, Orvos 
Ferenc MMSZ tagsági jogainak 2 éves felfüggesztése, így az elküldött listákon már nem szerepelt. A 
Bumacofly SE november 11-én érkezett kérésére az elnökség utólag felterjesztette a FAI bírói listára 
Tokai Tamást és Kántor Lajost.  

3. 2010 év sportója cím adományozása (Reé A.) 
A 2010. évi eredmények alapján jelölést kapott Kalmár Sándor (sebességi világbajnok és világkupa 
győztes), Gelencsér kálmán (antik EB 1. és 3. helyezett) és Sükösd Zoltán (zárttéri világrekorder) 
repülőmodellezők, valamint Berta András (VB második) hajómodellező, ifj. Csóka László (Európa 
Kupa győztes) ifjúsági hajómodellező és László Gábor (EB 3. helyezett) autómodellező. Az elnökség 
a év sportolója címet szakáganként és az ifjúságiak csoportjában ítélte oda.  

2010-5-2 Határozat : A 2010. év modellező sportolói Kalmár Sándor repülőmodellező, Berta András 
hajómodellező, László Gábor autómodellező és ifj. Csóka László ifjúsági hajómodellező. (Egyhangú 
határozat.) 

4. Egyebek  
– A 2010. évi MMSZ küldöttgyűlés várható időpontja a teremtől függően 2011. március 5, 6 vagy 13. 

– Gelencsér Kálmán: bejelentette, hogy 2013-ban antik EB-t kívánnak rendezni. 

– Fejes János: Ismertette, hogy a Micro Magic RC vitorlás kategória erőteljesen fejlődik. 

– Bíró Károly bejelentette, hogy Orvos Ferenc a fegyelmi tárgyaláson mindent tagadott. A Fegyelmi 
Bizottság november 8-án tart ülést, hogy határozatot hozzon. 

– Mult József e-mailben szólt hozzá a napirendi pontokhoz. 

 

Kmf. 
Harmath Andor főtitkár 

jegyzőkönyvvezető 


