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1. Tájékoztató a fegyelmi ügyr ől (Reé A., Bíró K.) 
Az MMSZ Fegyelmi Bizottsága Orvos Ferenc MMSZ tagsági jogait 2 évre (2011-2012) felfüggesztette, 
a fegyelmi határozatot az 1. melléklet tartalmazza. A határozatot Orvos Ferenc a határidő lejárta előtt 
megfellebezte, de az abban hivatkozott dokumentumokat nem csatolta.  

Az elnökség áttekintette a fellebezést és meghallgatta a tárgyalás hangfelvételének néhány részletét. 
Orvos Ferenc tagadta, hogy volt hivatalos nevezés a VB-re, hogy történt volna valami a 
regisztrálásnál, és mindkét jelentést koholmánynak minősítette. Hibákat vélt felfedezni az eljárásban, 
új elsőfokú eljárást követelt, másodfokú eljáráson nem kíván részt venni, helyette bírósághoz fordul.  

A FAI irodától kapott hír szerint a helytelenül címzett számlára hivatkozva Orvos Ferenc klubja nem 
fizette ki az áprilisban átvett FAI érmek árát. Az új számlát megkapta, de a számla nincs kifizetve. Ez 
az ügy független a fegyelmitől, de érintheti a klub 2013-as EB rendezési kérelmét.  

2010-6-1 Határozat:  Miután a szabályzat szerint a másodfokú fegyelmi bizottság, az elnökség, 
alapvetően a dokumentumok alapján dönt, ezek hiányában a tárgyalást nem tűzte ki. Levélben 
felszólítja Orvos Ferencet a hivatkozott dokumentumok megküldésére. (Egyhangú határozat.) 

2010-6-2 Határozat:  A jövőben nem nélkülözhető részletes rendezői szerződés megkötése az MMSZ 
és a rendező klub között. 

2. Tájékoztató az MRSZ-el történt megállapodásról ( Reé A.) 
Az Magyar Repülő Szövetség főtitkára, Szöllösi László kezdeményezésére történt megbeszélés 
szerint a jövőben az MMSZ tölti be az MRSZ alapszabálya XII. h) pontja szerinti repülőmodellező 
szakág (önálló jogi személy) szerepét, a repülőmodellező szakbizottság pedig azonos az MMSZ 
elnökségével. Ennek alapján azon tagok után, akik FAI licencet igényelnek a januári befizetési 
határidőig, 3500 Ft tagdíjat fizetünk be, ebből 600 Ft terheli az igénylőt. Határidő utáni igénylés esetén 
a tagdíj 4500 Ft, az igénylő 1600 Ft-ot kell fizessen. 

3. Tájékoztató a CIAM elnökségi ülésér ől (Reé A.) 
December 3-4-én új helyen (Sportok Háza – MSI – Lausanne, ide költözik a FAI központja is) tartott 
ülést a CIAM elnökség. A FAI 2011-től kötelezően használandó nemzetközi licensz adatbázisába fel 
kell tölteni a kérelmezők adatait. A belépési kódot az MMSZ várhatóan januárban kapja meg. 

A békécsabai körrepülő VB FAI zsűrijének jelentése magát a versenyt jónak minősítette, a technikai 
előkészületeket, a közreműködő stáb felkészültségét és létszámát azonban olyan mértékig nem 
tartotta megfelelőnek, ami veszélyeztette a VB megtartását. Kiemelte viszont az F2B pontszámok 
feldolgozását végző Forgó Barnabásné jó munkáját. 

A 2013-ban esedékes körrepülő EB-re Oroszország is bejelentkezett. 

4. 2011. évi válogatott kerettagok (Harmath A.) 
Még nem minden szakágvezető küldte el a javaslatot. A szabadonrepülő javaslatot felül kell vizsgálni, 
csak azok kerülhetnek a válogatott keretbe, akik megfelelnek a Minősítési Szabályzat előírásainak. 
Teljes keret csak a következő ülésen lehet. 

5. Egyebek (Harmath A.) 
– Továbbra is nagyon lassan küldik a klubvezetők a minősítést elért versenyzők névsorát. Vannak, 

akik ugyanúgy küldik vissza a táblázatot ahogy megkapták, de jelzik, nincs változás – kérdés, 
mihez képest? Így nagyon nehéz reális jelentést készíteni, ez hátrányos az egész MMSZ számára. 

– Késnek a javaslatok a 2011-es versenynaptárhoz, amit az NSSZ-hez is le kell adni dec. 15-ig. 

 

Kmf. 
Harmath Andor főtitkár 

jegyzőkönyvvezető 



1. sz. melléklet 
 
Magyar Modellező Szövetség Ikt.sz.:   FB 03/2010 
Fegyelmi Bizottsága 
 
 Orvos Ferenc 
 G y u l a  
 Kárpát u. 24. 
 5700 
 
Az MMSZ Fegyelmi Bizottsága (FB) a Magyar Modellező Szövetség (MMSZ) Elnöksége 2010 
szeptember 9.-én kelt határozata szerint lefolytatott eljárás alapján 2010 november 8.-án 
megtartott ülésén Orvos Ferenc (5700 Gyula, Kárpát u. 24. szám alatti lakos) fegyelmi ügyében 
meghozta az alábbi  
 
 h a t á r o z a t o t 
 
A Fegyelmi Bizottság Orvos Ferencet az MMSZ Fegyelmi Szabályzat 3.§ c. pontjában 
meghatározott „tagsági jogok gyakorlásától 2 évre történő eltiltás” fegyelmi büntetésben részesíti 
a 2011 január 1-től 2012 december 31.-ig terjedő időre. 
A fegyelmi büntetés hatálya alatt nevezett nem élhet az MMSZ Alapszabály 13. § 1) pontjában 
rögzített jogokkal, nem kaphat MMSZ tagsági kártyát, ezért az ehhez kötött szolgáltatásokban 
sem részesülhet (biztosítás, FAI licensz, nemzetközi FAI listákon való szereplés), továbbá nem 
választható küldöttnek, MMSZ tisztségviselőnek, nem képviselheti klubját az MMSZ felé, nem 
rendezhet MMSZ, illetve nemzetközi regisztrációhoz kötött versenyt.  
 
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Fegyelmi Bizottságnál 
benyújtandó, de az MMSZ Elnökségéhez címezett  fellebbezésnek van helye. 
 
 I n d o k o l á s  
 
A Fegyelmi Bizottság az 2010 október 29.-én megtartott nyilvános tárgyaláson elhangzottak és a 
rendelkezésére álló irásbeli bizonyítékok alapján az alábbiakat állapította meg  : 
 
1./ Orvos Ferenc a 2010 július 24-31 között Békéscsabán megtartott Körrepülő Világbajnokság 
versenyigazgatója volt, amelyet Bumacofly SE rendezett. 
Az MMSZ képviseletével az elnökség Mult Józsefet bízta meg, aki Dr .Kalmár Sándor csapat-
kapitánnyal együtt 2010 július 24.-én megjelent a VB regisztrációs helyiségében. A verseny-
igazgató azonban külföldi és magyar versenyzők, csapatvezetők előtt megengedhetetlen, durva 
hangnemben, sértő kijelentéseket tett a szövetségi képviselőre és megtiltotta a helyiségben 
történő tartózkodását, onnét eltávolította. 
Közölte a csapatkapitánnyal, hogy az F2C csapat harmadik résztvevője az általa kijelölt Kántor-
Márkus pár lesz – akik végülis indultak a versenyen – a szövetség hivatalos listája és az elnökség 
döntése ellenére. Az elnökség ugyanis korábban az előző évi eredmények alapján a Baglyas 
Árpád - Baglyas János páros indulásáról döntött, akiket a teljes csapattal együtt határidőre 
benevezett, jelölésüket az ezévi eredmények alapján a VB előtt megerősítette. 
Tudatta a csapatkapitánnyal, hogyha ragaszkodik a nevezési listához, akkor nem fogadja el egyik 
magyar versenyző regisztrációját sem, és csak a saját egyesülete tagjai indulhatnak a VB-n. 
Valótlanul állította, hogy a szövetség nem nevezte be a kijelölt versenyzőket a versenyre, amely 
csak Jo Halman FAI zsüri elnök segítségével tisztázódott a vonatkozó FAI szabályzat alapján 
(Sporting Code, General Section, 3.14 paragrafus). Ezen cselekedeteivel átlépte hatáskörét, és 
mások előtt is lejáratta az MMSZ-t és a sportág vezetőit.  
 



2./ Elekes Imre csapattag a DIMK tulajdonában lévő pályán nem tudott a versenyre felkészülni, 
mert Orvos Ferenc biztonsági láncokkal és lakatokkal lezáratta a sebességi pályát. Ezért a 
versenyzőnek Budapestre és Pécsre kellett edzésre utazni saját költségén. 
 
3./ Orvos Ferenc 2010 július 28.-án a helyi elektronikus sajtóban (BEOL) a csapat összetételére 
vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tett, amellyel nyilvánosan lejáratta az MMSZ-t. 
 
A versenyigazgató a meghallgatása során nem tudta megcáfolni a történteket, a személyes 
ellentétekre alapozott védekezése elfogadhatatlan. 
 
A Fegyelmi Bizottság álláspontja szerint Orvos Ferenc a fent említett magatartásával fegyelmi 
vétséget követett el, vétkesen megszegte az Alapszabály 24.§. k) és p) pontjai és az MMSZ 
Működési Szabályzat 6. fejezet 12. pontjai előírásait, magyar modellezőhöz méltatlanul 
viselkedett, lejáratta a magyar modellező sportot és az MMSZ-t. 
Ezért az FB az elkövetett cselekménnyel a rendelkező részben meghatározott fegyelmi büntetést 
találta arányban állónak. 
 
A fellebbezési lehetőséget a Fegyelmi Szabályzat 12. §-a biztosítja. 
 
Budapest, 2010 november 8.  
 
 
 
 Bádovszky László Bíró Károly Csikár Imre 
 az MMSZ FB tagja az MMSZ FB elnöke az MMSZ FB tagja 
 
 
Kapják: 

– Orvos Ferenc 
– MMSZ Elnökség 
– Irattár 


