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Dr. Reé András levezető elnök megállapítja, hogy a lehetséges 99 küldöttből 56 fő megjelent, így a 
küldöttértkezlet határozatképes (a minimum 50 fő). 
Üdvözli Dr. Hegedüs Dezsőt, az MRSZ korábbi főtitkárát. 
Gratulál a sebességi Világkupa sorozatot nyolcadik alkalommal megnyerő: Kalmár Sándornak. 
Elismerő plaketteket ad át az év sportlóinak megválasztott modellezőknek, Kalmár Sándor 
repülőmodellezőnek, Berta András hajómodellezőnek, László Gábor autómodellezőnek, valamint 
az év ifjúsági modellezőjének, ifj. Csóka Lászlónak, továbbá oklevet Forgó Barnabásnénak az F2 
VB-n végzett kiváló munkájáért. 
Köszönti azokat a modellezőket, akiknek 2010-ben kerek születésnapjuk volt. 
Megemlékezik azon modellezőkről, akik 2010-ben és 2011-ben elhaláloztak. 
Javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőkre: Kota Péter és Orsovai Dezső személyére. 

A jelenlévő 56 küldött egyhangúan elfogadta! 

Bejelenti, hogy a tagszervezetektől napirendi vagy módosító javaslat nem érkezett, a helyszínen 
sem tett senki javaslatot. Az elnökség tesz javaslatokat az Alapszabály időszerű, kisebb 
módosítására. 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Elnökségi beszámoló   
– szóbeli kiegészítések (Harmath Andor, Meczner András és Reé András)  
– kérdések, hozzászólások, válasz  
– szavazás 

2. 2010-2011. évi költségvetés (Reé András)  
– kérdések, hozzászólások, válasz  
– szavazás  

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója (Nagy László EB elnöke)  
– kérdések, hozzászólások, válasz  
– szavazás  

4. Alapszabály módosítás 

5. Fegyelmi Bizottság elnökének megválasztása 

6. Egyebek  
A jelenlévő 56 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta! 

1. Elnökségi beszámoló 

A küldöttek a beszámolót előzetesen megkapták.  
Felkéri Harmath Andor főtitkárt a beszámoló kiegészítésére (lásd a beszámoló 1. sz. mellékletét). 
Meczner András 

2010-ben az időjárás nem kedvezett a versenyek megrendezésének, Tapolcán kellett 
megrendezni az Országos Bajnokságot. A Herendi MSE vándorkupát alapított, az elnökség a 
Magyar Kupa elnevezést fogadta el. 2010 évi körrepülő OB-n nem tapasztaltuk az összmunkát. 
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban állandó modellkiállítást nyílt. Még szükség 
lenne modellekre (pl. AN-10). Március 20-án modellbörze lesz a Hangár úton. 
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Levelet írt Czene Attila sport szakállamtitkárnak annak érdekében, hogy a világbajnoki nyugdíj 
kiegészítés is emelkedjen. 

Dr. Reé András 
A dopping ellenőrzéshez névsort kellett leadni az illetékes szervnek. A névsort elérhetőség 
nélkül adtuk meg. 
A FAI a papiralapú licenszet meg kvánja szüntetni, amint az elektronikus licensz adatbázis 
megbízhatóan működik, ehhez egy-két év lehet szükséges. A rendezők egyedi kód 
segítségével ellenőrizni tudják majd a FAI licenszeket a versenyek szinhelyéről is. 
Az MRSZ átadta a FAI repülőmodellező sportjogokat az MMSZ-nek, így nem kell aláíratni az 
MRSZ főtitkárával az elküldendő okmányokat. Az MRSZ elnökségi ülésein részt kell venni, hogy 
képviseljük az MMSZ-t. 
Az MMSZ biztosítási feltételei változatlanok, megtalálhatók az MMSZ honlapon. Az önrész miatt 
kis kár esetén nem érdemez a felelősségbiztosítást igénybevenni. Fontos viszont, hogy ha 
káresemény történik, minden lehetséges adatot rögzítsünk, és a felelősséget a károkozóval 
elismertessük. Félreértések elkerülésére, az MMSZ biztosításait kezelő Bádovszkyné Scheer 
Éva nem a szövetség alkalmazottja, hanem egy alkusz cég tagja, ezen keresztül segíti az 
MMSZ biztosítási ügyeit. 
A Bumacofly Szabadidő és Sportegyesület azonnali hatállyal kilépett az MMSZ-ből. Értesültünk 
arról, hogy az MRSZ-nek szeretne tagja lenni. A kilépéssel a klub kizárta magát a 2013-as 
körrepülő EB megrendezésének lehetőségéből, amelyre az MMSZ a klub kérésére adott be 
ajánlatot a CIAM-nak. Az ajánlatot az MMSZ visszavonja.  
A Légügyi Törvény régóta hiányos, részben elavult. Lehetőség nyílt arra, hogy résztvehessek a 
NFM által létrehozott, a törvény módosítását előkészítő bizottság munkájában, így a modellezés 
is a helyére kerülhet! 

Hozzászólások: 
Kiss-Orbán László (RC Autósport Klub) 

Hiányolja, hogy a beszámoló nem foglalkozik eléggé az autómodellezéssel. Fel kellene venni a 
kapcsolatot az MNASZ-el. Javasolja, hogy a versenyengedély ne adott évre szóljon, hanem tól-
ig, mivel az autómodell versenysorozatok áthúzódnak egyik évről a másikba. 

Dr. Reé András 
A beszámoló hiányossága úgy szüntethető meg, ha az autós szakágvezető elkészíti az éves 
beszámolót, és azt beküldi a szövetséghez. 

Meczner András 
Horváth Zsolt kapott bizalmat a küldöttgyűléstől az autósok képviseletére, de nem aktív. 

Hársfalvi István (ZVMK) 
Hiányolja, hogy az elektromos hajó VB eredményei nem szerepelnek a beszámolóban. A 
minősítés ideiglenes az F1K kategóriában. Ellenőrizni kell a minősítés szövegét, mert a pontok 
és a szöveges indoklás között ellentmondás van. Elektromos hajó mini Eco kategóriában nincs 
első osztály! 
A tassi legelő alkalmatlan versenyek rendezésére és balesetveszélyes. A szülők kijelentették, 
hogy amíg Tasson lesz verseny nem engedik el gyerekeiket. Tapolcán minden időjárási 
körülmények között lehet versenyt rendezni, mert alácsövezett a repülőtér. Természetesen 
bérleti díjat kell fizetni. Meg kell kezdeni a megoldás keresését! A szabadonrepülő OB 
összevonását felül kellene vizsgálni. 

Dr. Reé András 
Ha nem kapunk jegyzőkönyvet vagy javaslatot, akkor nem tudjuk megjelentetni az 
eredményeket semmilyen fórumon. Az F1H és F1Q első osztályt jóváhagyta az elnökség 2011. 
március 1-én. Még nem került fel a honlapra. A minősítések nyilvántartása a klub feladata. Az 
Országos Bajnokság rendezését megnézzük. 

Majoros László (BKV) 
„M”  kategória szabálya nem volt magyarul, most már van, mert a szövetség rendelkezésemre 
bocsájtotta a német szöveget. Lefordítottuk, a honlapunkon olvasható, és egy magyar példányt 
kapott a szövetség. Új minősítési kategóriát kell létrehozni és ellenőrizni a meglévőket.  
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Rácz Szabó Mihály (Kiskunfélegyházi MSE) 
A változások nem biztos, hogy jó eredményt hoznak. Miről szóljon a beszámoló, ha nem kap a 
vezetés megfelelő anyagot. Nem veszik a fáradságot a megfelelő tájékoztatásra. Tagsági díjat 
fizetni kell, mert különben nem rendelkezünk biztosítással. Ha valaki nem fizet klubtagsági díjat, 
akkor ne legyen tagja az MMSZ-nek. 
A versenyek rendezése a rendező klub feladata, nem a szövetséggé. Minden évben 
megrendezzük a Korona Kupa nemzetközi versenyt, ehhez mi készítjük elő a terepet. 

Kéry László (Hódmezővásárhelyi VMK) 
El kellene érni, hogy a FAI licensz adatbázis letölthető legyen. 

Dr. Reé András 
A FAI alkalmi elérhetőségi kódot ad ki, melyet minden rendező megkap, így ellenőrizni tudja, 
hogy van-e érvényes FAI igazolvány. A FAI ülésen megemlíti a licensz problémát. 
Megkérdezi van-e még hozzászólás.  
További kérdés vagy hozzászólás hiányában a beszámolót szavazásra bocsátja. 

A jelenlévő 56 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta! 

2. 2010-2011. évi költségvetés 

Dr. Reé András 
Írásvetitővel megjeleníti a 2010 évi kiadások részletes kimutatását, valamint a 2011. évi kiadási 
tervezetet. Sajnos a bevételről semmi elképzelés nincs, mert még előzetes tájékozatást sem 
kapunk a minisztériumtól. (2. sz. Melléklet) 
A költsévetésekkel kapcsolatban kérdés nem volt.  
Szavazásra teszi fel, hogy költségvetéseket a küldöttgyűlés elfogadja-e, valamint 
felhatalmazza-e az elnökséget, hogy a majdan megismert adatok alapján elkészítse a teljes 
2011. évi költségvetést. 

A jelenlévő 56 küldött a költségvetést egyhangúan elfogadta, a felhatalmazást megadta! 

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

Nagy László, az Ellenőrző Bizottság elnöke 
Egyedül hajtottam végre az ellenőrzést. A jövőben igyekszem másként csinálni. 
30-40 számlát ellenőríztem, nem találtam semmilyen gondot. A könyvelés, a számlavezetés, 
számlaforgalom rendben volt és van.  
A gazdálkodás összességében minden szempontból megfelel a törvényi előírásoknak. 

A jelenlévő 56 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta! 

4. Alapszabály módosítás 

Dr. Reé András 
Írásvetitővel megjeleníti az MMSZ Alapszabályában javasolt változásokat (lásd 3. sz. melléklet). 
Elmondja, hogy miért vált szükségessé a “naprakészség” megvalósítása.  
Megkérdezi van-e észrevétel vagy javasjat. 

Nagy László (az EB elnöke) 
Kapjunk értesítést arról ha a honlapon új anyag jelenik meg! 

Dr. Reé András 
Kör e-mailben megkapja majd mindenki! Kihangsúlyozza, hogy a Működési Szabályban is 
végrehajtjuk a szükséges változtatásokat, hogy az is naprakész legyen!  
Szavazásra teszi fel, hogy a küldöttgyűlés elfogadja-e a javasolt változásokat? 

A jelenlévő 56 küldött a változtatásokat egyhangúan elfogadta! 

5. Fegyelmi Bizottság elnökének megválasztása 

Dr. Reé András 
A Fegyelmi Bizottság elnöke, Bíró Károly lemondott, szükségessé vált új elnök választása. 
Javaslatot tesz az új elnökre dr. Szalóky Tibor személyében. 
Felkéri dr. Szalóky Tibort, hogy mondjon pár szót magáról.  
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Dr. Szalóky Tibor ügyvéd 
1992 óta tagja a Cavalloni Ferenc SE-nek. Régebben aktívan modellezett, de iskolai 
tanulmányai és munkaköre miatt nem tudta folytatni. Ennek ellenére figyelemmel kísérte a 
Puszta Kupa eseményeit, a BME aulájában folyó versenyeket. Tapolcán vezetett modellező 
klubot. Szólt az ügyvédi pályán szerzett jártasságáról.  
Megköszöni a jelölést, megpróbál megfelelni a követelményeknek. 

Dr. Reé András 
Megkérdezi van-e más javaslat, kérdés vagy észrevétel. Mivel nem volt, felteszi a kérdést, hogy 
egyetértenek-e a nyílt szavazással, mert egy személyről van szó!  
A nyílt szavazással a küldöttgyűlés egyetértett, így szavazásra teszi fel a kérdést. Megválasztja-
e a küldöttgyűlés a Fegyelmi Bizottság elnökének dr. Szalóky Tibort? 

A jelenlévő 56 küldött a jelöltet egyhangúan megválasztotta! 

6. Egyebek  

Kiss-Orbán László. (RC Autósport Klub) 
Mi a módja a szakágvezető visszahívásának? 

Dr. Reé András 
Javaslatot kell tenni és az elnökség megtárgyalja. Információ hiány van, több területen. 

Szécsi Imre (Budapesti Modellező Szövetség elnöke) 
Létre kell hozni egy csúcs vezetőséget, ahová a szakágak elküldik javaslataikat és bekérik a 
beszámolókat és eredményeket. 

Dr. Reé András 
A szakbizottságok felállítása nyílt, javaslat alapján áll össze, mert kijelöléssel nem lehet 
elintézni. Ha egy szakág képes a feladatra alkalmas tisztségviselőt kiállítani, akkor müködni fog, 
nem törvényszerű, hogy elnökségi tag legyen! 

Múlt József (Dobos I. SE elnöke) 
A körrepülő F2C és a körpályás sebességi autó szakágban nincs szakreferens. 

Rácz Szabó Mihály (Kiskunfélegyházi MSE) 
A delegálás a szakágon múlik, ne várja senki a vezetéstől. 

Litomiczky Sándor (RMHK elnöke) 
Hiányolja, hogy a modellezés nem jelenik meg a TV-ben. Javasolja a Csákvári repülőteret a 
versenyek megrendezésére. 

Dr. Reé András 
Már számos alkalommal küldtünk információt a médiáknak, egyszerűen nem adják le. 
Rendelésre pedig olyan árak vannak, hogy pl. 10 mp 200 ezer Ft. 

Tóth Károly (Sopron Városi Modellező vezető) 
Sajnos ténylegesen baráti kapcsolatra van szükség ahhoz, hogy akár a helyi újságban 
megjelenjen valami a modellezésről. Egy teljes oldalas anyagból 3 sor jelent meg hosszas 
könyörgés után. Volt olyan év, hogy a modellezés az éves EB-VB összesítések alapján az 5. 
helyen állt, mégsem volt hírétéke. 

Dr. Reé András 
Van esély arra, hogy a modellezés bekerüljön a Világjátékok műsorába, mivel a zenére történő 
zárttéri elektromos műrepülést a FAI fel szeretné vetetni a programba. Ez egy látványos 
esemény, mert mindenki mást repül és így nem válik unalmassá. 

 
Kmf. 

 
Harmath Andor főtitkár 

jegyzőkönyvvezető 
 

 Kota Péter  Orsovai Dezső 
 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
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1. sz. melléklet 
 

Molnár Zoltán MOB f őtitkár tájékoztatója (2011.02.22) 

– A jelenlegi 2004. évi Sporttörvény nem megfelelő. 

– Czene Attila május elejére ígérte az új sporttörvény.  

– Meg kell teremtenünk egy szigorú sportfinanszírozási rendszert, és fontos a szabadidősport 
előtérbe helyezése. 

– Párhuzamosság van a MOB és az NSSZ között, ez nem jó. Egy szervezetnek kell lenni. Nem 
lehet kétféleképpen fogalmazni, egymással harcolni. Nem kell külön szervezet, aki az olimpiára 
készít fel. 

– Molnár Zoltán szerint június - júliusban lehet új Sportörvény. Az utánpótlás helyzete ezzel 
remélhetőleg javulni fog. Akkor áll fel az új sportszervezet! Egy szervezetre van szükség, ez 
döntene, de ez nem a MOB lesz, hanem a Magyar Olimpiai Sport Szövetség (MOSSZ).  

– Az MOSSZ oszthat majd el 5,6 Mrd-ot. Mező Ferenc Köztestületet megszüntetik. Értékek 
megőrzése fontos.  

– Gerevich alapítvány megszűnik. Az MOSSZ dönti el melyik kimagasló sportolót hogyan 
támogatják. Wesselényi alapítvány is megszűnik.  

– Fontos a lakosság egészségi állapotának javítása, a rendszeres fizikai aktivitás és a 
mozgásgazdag életmód széleskörű lehetőségének biztosítása. 

– A jelenlegi köztestületek civilszervezetekké alakítják át. Paralimpiai és a fogyatékos 
sportszervezetek külön nem kellenek. 

– Szabadidős pályázatok a MOB-hoz kerültek, de átadták a Szabadidős Sportszövetségnek. 

– A Nemzeti Sporttanács tevékenysége nulla. 

– Jelenleg 12 egyéni és 22 csapatversenyző készül au Olimpiára. 

– 400 edző dolgozik, de nincs 400 sportoló. 

– A diáksport előtérbe helyezése fontos feladat. Létre kell hozni olyan civil szervezeteket, akik 
ellátják ezt a feladatot.  

Tagdíjak fizetése 

2011-ben január és február hónapban 9 alkalommal érkezett átutalás, amikor a közlemény 
rovatban nem szerepelt, hogy ki a feladó összesen 338160.- Ft összegben. 
Azzal kaphatunk segítséget, ha az igénylő tagszervezet a névsor mellé csatolja a postai 
feladóvevényt. Sajnos több esetben előfordul, hogy a bank összevon összegeket, ebből aztán 
egyáltalán nem lehet megállapítani, hogy ki a befizető! Ilyen esetben megpróbáljuk 
összehasonlítani a kapott névsorokkal, ami kevés esetben egyezik, vagy megvárjuk, amíg 
beérkezik a reklamáció.  
Persze előfordult, hogy nem vettük észre a feladót, sajnos ez nekünk okozott kellemetlenséget. 

Pályázat 

2010. decemberben az MMSZ pályázaton nyert 150.000 Ft-ot utánpótlás neveléshez szükséges 
eszközök vásárlására. Szoros volt a határidő, megoldottuk, de még nem került a számlánkra a 
pénz. A NEFMI nem utalja át a pénzt, pedig a minisztérium indította a pályázatot azzal, hogy a 
pályázatra adható pénz 2010. évi maradék. Valahol megint ülnek rajta. 
AZ NCA-nál (már Wekerle Sándor Zrt.) is benyújtottunk pályázatot. Sajnos egy új értékelési módot 
találtak ki, amely szerint pontozzák a kötelezően kitöltendő nyomtatványokat. Ha a pályázat nem 
éri el a 30 pontot, máris megy a kukába. Teljesen szubjektív, hogy aki elolvassa, hogy értékeli az 
anyagot. A másik gond, hogy egy másik kiadott tájékoztatóban – amit nem csatoltak a pályázati 
kiíráshoz– a minimum pont már 50. Akkor most mi az igaz. Ráadásul az elszámolási idősszak 
2011. június 1-től szeptember 30-ig. A számlák csak erről az időszakról szólhatnak. Az elszámolási 
határidő szintén 2011. szeptember 30. 
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FAI bélyeg és a határid ők 

A honlapon is, és e-mailben is értesítést kaptak az érdekeltek az új FAI licensz rendszerről. Ennek 
ellenére még most is érkeznek igények. A határidőket a tagszervezetek is betarthatnák! 
Ugyanez vonatkozik a versenynaptárra  is! A szövetségnek november 15-ig kell a FAI felé leadni! 
Az NSSZ felé pedig december 17-ig kell leadni! 
Hiányolják, hogy a Gyapjúmosó iskolai szakköre nem szerepel a beszámolóban. Ha nem kapunk 
információt, hogy szerepelne? 
Több esemény is hiányozhat, mivel nincs információ! 
Itt kerül elő újra a jegyzőkönyvek hiánya! 
 

----------------------------------------------------- 
 

2. sz. Melléklet 

 
2010. évi kiadás részletezése 

   
Megnevezés Összeg Megjegyzés 

Anyagi jellegű ráfordítások     

Forgalmi jutalék 134685   

Anyag költség 311184   

MNV  1107243   

Villany, gáz 325347   

Telefon, internet 455382   

Posta 168658   

Szolgáltatás (Internettes megjelenések) 581781   

Nyomtatvány, irodaszer, sportévkönyv 325128   

Nemzetközi tagdíjak 1394910   

Bérleti díj (modellező területek) 771500   

Nemzetközi kapcsolat 193583   

Összesen 5769401   

   
Személyi jellegű kiadások     

Országos bajnokságok díjai 594110   

Biztosítás 1383400   

Továbbképzés (APEH) 50000   

Gk. vonat, BKV, repülő 420430   

Munkabér és közterhei 2188540   

EB VB visszatérítés 166920 

2008.05.19 Szab. rep EB. 
túlfizetés vissza, 2009 évi EFRA 

túlfizetés vissza. 

Regisztrációs díj (AXA Biztosító) 1148944 NSSZ regisztráció 

Tárgyi eszközök 100 ezer alatti 220251   

Összesen 6172595   

   
Egyéb ráfordítások     

Tárgyi eszközök 100 ezer feletti 343930   

   
Mindösszesen 12285926   
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2011 évi költségvetés tervezet (kiadás) 
   

Megnevezés Összeg Megjegyzés 

Bank költség 150000   

MKV Szekszárdi út 800000   

Buzogány u. közös költség 60000   

Várható felújjítás 60000   

Villany, gáz, víz 350000   

Telefon, internet 450000   

Posta 170000   

Országos Bajnokságok dijai 500000   

Biztosítás (Generali, 7 kg fellett, iroda) 1901526   

Nemzetközi kapcsolatok 400000   

Nemzetközi tagdíj 880725 MRSZ, NAVIGA, FEMA, EFRA 

Irodaszerek 300000   

Regisztrációs díj (AXA biztosító) 600000   

Illetmény és TB 2 fő részére 1524000 Bruttó 50000/fő 

Összesen 8146251   

 
 

----------------------------------------------------- 
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3. sz. Melléklet 
 
 

Az Alapszabály elfogadott módosításai 
 

4. §  

A szövetség tagja a NAVIGA-nak, a WMCR-FEMA-nak és az EFRA-nak, továbbá tagja a Magyar Repülő 
Szövetségnek (MRSZ), amelyen keresztül tagja a FAI-CIAM-nak. Ezen nemzetközi szervezetek alap-
szabályát és egyéb szabályzatait a szövetség magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

9. §  
 (2) A magánszemély az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt szervezeteken – ezek hiányában a területi 

szövetségen – keresztül lehet tag. Mindkét típusú tagszervezet hiányában közvetlen szövetségi tagság 
létesíthető.  

12. §  
 (4) A szövetség tagjai az alapszabály 4. sz. mellékletében meghatározott tagdíjat fizetnek. A tagdíj a 

biztosítás(ok) díját is tartalmazza. 

15. §  
 (2) A testületi szervek működése 

c) Határozatképes az ülés, ha a szavazati jogú tagok több mint 50 %-a jelen van.  
e) A szavazás rendje és a határozathozatal módja: nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel. , szava-

zategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
f) A testületi szervek ülései nem nyilvánosak, azokon a tagjain kívül csak a meghívott személyek 

lehetnek jelen, de a testületi szerv ettől eltérően is rendelkezhet. 

 (4) Határozatok és nyilvánosság 
a) A szövetség  elnöksége a testületi szervek döntéseit a Határozatok Tárában összegyűjti, amelyben 

nyilvántartja, és a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, és 
ha lehetséges személyét. szövetség honlapján nyilvánosságra hozza. 

b) Az elnök gondoskodik a döntések közléséről az érintettekkel írásban, igazolható módon. 
c) A szövetség testületi szerveinek döntéseit a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyil-

vánosságra. 
c) Az elnökség a szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a szövetség tagjai számára 

betekintést biztosít a szövetség székhelyén, előre egyeztetett időpontban. (Kivéve a zárt üléseken 
keletkezett iratokat, ettől kivételes esetekben az elnök eltekinthet.) 

d) A szövetség működése módjáról, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeiről, valamint 
beszámoló közléseiről a szövetség honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

16. §  
 (2) A szövetség rendes küldöttgyűlését évente kell összehívni. A küldöttgyűlés időpontját a szövetség 

elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak helyéről, időpontjáról és 
tervezett napirendjéről a tagokat írásban, a beterjesztett javaslatokról pedig a szövetségi honlapon 
értesítenie kell.  

 (10) A küldöttek tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. A tevékenységükkel kapcsolatos 
költségeket a delegáló szervek fedezik.  

 (13) A szövetség küldöttgyűlése a szövetség tagjai számára nyilvános. A nyilvánosságot a küldöttgyűlés 
többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja.  

20. §  
 (5) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az elhangzott lényeges 

észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés elnöke 
és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a küldöttgyűlés elején megválasztott két személy hitelesíti. A 
jegyzőkönyvet a szövetségi honlapon nyilvánosságra kell hozni.  
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24. §  
 (2) Az elnökség feladatai és hatásköre:  

g) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, a 
sportdiplomaták megválasztása, bírók és szakemberek jelölése nemzetközi testületekbe és listákra, 

l) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, valamint a referenseknek a 
megválasztása megbízása, illetve felmentése,  

5.sz. melléklet 
– Nincs érvényes tagsággal rendelkező területi tagszervezet, mert egy sem teljesíti az érvényes tagság  
   feltételét, így azokat törölni kell a listáról. 
– Aktualizálni kell a sportszervezetek listáját a következők szerint: 
   Névváltozás: 
     029 Csepeli Modellező Szabadidő SK 
     064 Benedek György Repülőmodellező SE 
   Kilépés: 
     123 BUMACOFLY Szabadidő és Sportegyesület. 
   Új tagszervezetek: 
     132 Hetényvezér Modellező Egyesület 
     133 TIT HMHE Hajómodellező Tagozat 
     134 Modellzóna Autó SE 
     135 RC Autósport Klub 
 


