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Dr. Reé András elnök, Meczner András, Travnik István elnökségi tagok,
a létszám teljes – az ülés határozatképes
Dr. Szalóky Tibor FEB elnök, az MMSZ jogi szakértője
Harmath Andor főtitkár, Gonda Péterné gazdasági felelős.

Napirend:
1. CIAM elnökségi ülés (Reé A.) – Néhány kiemelt téma a 43 napirendi pontból.
A 2017-es Sportkódex átszerkesztett formában jelenik meg. Az ABR kötet CGR (CIAM General Rules)
néven csak a CIAM-ra, a versenyek rendezésére és a minden kategóriára érvényes általános szabályokat tartalmazza. A rekordokra vonatkozó szabályok külön kötetbe kerülnek.
A következő Légi Világjátékok megrendezésére az USA és Malajzia jelentkezett.
Lehetőség lesz a világversenyek on-line eredményközlésére: Swiss Timing és CUP Navigator (UKR).
A DHL cég a FAI kiemelt szponzora lett, így javulás várható a modelldobozok szállítása terén.
Az EASA (Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) augusztusi szabályzat tervezete súlyosan érintené
a hagyományos sport és rekreációs célú repülőmodellezés lehetőségeit. Ezért a FAI és a CIAM
együttműködve az Európai Repülősport (EAS) szervezettel akciót indított azért, hogy a repülőmodellezést kivegyék a drónok által előidézett szabályozás alól, ami minden ember nélküli repülőeszközt egy kalap alá venne. Az októberben megalakult Európai Repülőmodellező Unió (EMFU) és a
svájci repülőklub nyilatkozata is ezt tűzte ki célul. A helyzetről összefoglaló olvasható az MMSZ
honlapon, és december 9-én a Lánchíd rádióban tájékoztató riport hangzott el az MMSZ elnökkel.
2016-3-1 Határozat: Az MMSZ elnöksége úgy határozott, hogy csatlakozik az EMFU-hoz és a svájci
szövetség felhívásához. Intézkedik az MMSZ elnök. (Egyhangú határozat.)
2. MMSZ 2016. évi küldöttgyűlése (Reé A.) – Tervezett időpont 2017. március 4.
A Civil Törvénynek megfelelően a 2014. évi küldöttgyűlés 3 főre csökkentette az elnökség létszámát.
Az elnökség megállapította, hogy a változás nem vált be, továbbá időközben a törvény értelmezése is
„minimum 3 fő-re” változott, így az elnökség az alábbi határozatot hozta:
2016-3-2 Határozat: Az MMSZ elnökség javaslatot tesz a 2016. évi tisztújító küldöttgyűlésnek az
elnökség létszámának 5 főre történő növelésére. (Egyhangú határozat.)
3. Jelölőbizottság megbízása a tisztújításhoz (Harmath A.)
Az előző elnökségi ülés szerint a jelölőbizottsági tagságra vonatkozó felkérésekre adott válaszok
alapján az elnökség véglegesítette a bizottságot, az MMSZ iroda kiküldi a megbízásokat. A bizottság
összetétele és elérhetőségük a mellékletben olvasható, amely felkerül az MMSZ honlapra.
4. Beszámoló a MOB nem-olimpiai szekció üléséről (Reé A., Harmath A.)
A MOB-ra vonatkozó, 2017-től érvényes törvényi változások miatt újra négy önálló köztestület jön létre
(olimpiai, nem-olimpiai, para- és diáksport). A nem-olimpiai sportokat egy új szervezet, a Nemzeti
Versenysport Szövetség (NVSZ) fogja össze. A pénzügyek visszakerülnek a sportért is felelős
minisztériumhoz (EMMI), a köztestületekre a sportszakmai munka tartozik.
5. Egyebek
– Az elnökség az Apajon épült off-road pálya építésében kulcsszerepet betöltő Novák Pál polgármestert a küldöttgyűlésen elismerésben kívánja részesíteni.
– Az eddigi három 2017. évi EB-VB rendezvényünkhöz két további csatlakozik, az IMBRA FSR hajós
EB Orosházán és a NAVIGA M szekciós VB Nagykanizsán.
– A legkisebb RC vitorlás hajókat tömörítő Magyar Micro Magic Osztály csatlakozik az MMSZ-hez.
– A Magyar Nemzeti Vagyonügynökség az üzemeltetési szerződéshez képest többszörös díjakat
kíván behajtani az MMSZ Szekszárdi úti raktára kapcsán, amit megkifogásoltunk.
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