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Napirend:
1. Beszámoló a Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) elnökségi üléséről (Reé A.)
Az MRSZ átdolgozza az Alapszabályát. Az MMSZ a hazai sportrendszerben teljesen független az
MRSZ-től, és a FAI repülőmodellező sportjogokat 2010-től az MRSZ átadta az MMSZ-nek. A FAI
tagszervezete azonban az MRSZ, így továbbra is együtt kell működnünk, amit az MRSZ új
Alapszabálya és a 2009-es együttműködési megállapodás módosítása egyértelművé kell tegyen.
A Budaörsön rendezett repülőnapon repülőmodellek repítését a hatóság nem engedélyezte.
2. 2013. évi körrepülő EB, Békéscsaba (Reé A.)
A nullás Bulletint nov.15-ig egyeztetni kell a CIAM titkárával és a körrepülő albizottság elnökével, a
decemberi CIAM ülés hagyja jóvá, az egyeztetést Orvos Ferenc végzi. Az EB tervezett időpontja aug.
3-10-ig. Az érmek költségeinek kifizetését a FAI szigorúbban fogja figyelemmel kísérni.
2012-3-1 Határozat: Az elnökség kösse meg a végleges rendezői megállapodást az EB rendezőjével.
(Egyhangú határozat.)
3. 2013-as világkupa versenyek helyzete (Harmath A.)
A felkéréseket és a formanyomtatványokat a rendezők időben megkapták. Eddig két rendező Guti
József és Patócs László küldték vissza és fizették be a regisztrációs díjakat. Orvos Ferenc a
nyomtatványt beküldte, a díjat közvetlenül utalja a FAI-nak.
4. Nemzetközi bírók és technikai szakértők listája (Reé A., Harmath A.)
Az elnökség a jelenlegi listát felülvizsgálta. Kasoly Attilát törölte a technikai névsorból, mivel nem tagja
az MMSZ-nek.
5. Jelölő bizottság (Reé A.)
Az elnökség a napirendet a következő ülésre halasztotta, mert az előkészítést végző Meczner András
nem tudott részt venni az ülésen.
6. Kapcsolat a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB) (Harmath A.)
A MOB a versenyengedély díját 1000 Ft-ra emelte (az NSSZ-nél a fele volt). A benne foglalt egész
világra érvényes kötelező sportolói balesetbiztosítást a Magyar Posta Biztosító Zrt. vette át. Az új
nyilvántartás még nem működik. Az MMSZ saját nyilvántartását és honlapját naprakészen kell tartsa.
7. 2012. évi Herend Kupa miatti bírság (Harmath A.)
Kerner Ferenc egy jogi képviselő segítségével fellebbezést nyújtott be a környezetvédelmi bírság
ellen, mert nem volt kitéve sem a „Természetvédelmi terület” sem a „NATURA 2000” feliratú tábla.
8. Zajártalom Szentesen (Reé A.)
Zajártalomra hivatkozva lakossági panaszt jelentettek be, és egy érintett modellező állásfoglalást kért
az MMSZ-től. A szabadidősporttal kapcsolatban nincs konkrét zajhatár előírás, az általános környezeti
zajhatár városi beépítés esetén 55 db, kertvárosi beépítésre pedig 50 dB.
2012-3-2 Határozat: Az elnökség hangnyomás mérő műszer beszerzéséről döntött, hogy megfelelő
adatok birtokában tudjon állást foglalni. (Egyhangú határozat.)
9. Egyebek (Harmath A.)
Elmaradt tagdíj és licenc befizetések vannak.
2012-3-3 Határozat: Az MMSZ iroda csak a tagdíj és a licenc díjának beérkezése után adhat ki
tagkártyát, licencet, vagy utalhat át nemzetközi licenc díjat. (Egyhangú határozat.)
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