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Dr. Reé András levezető elnök megállapította, hogy a lehetséges 97 küldöttből 51 fő megjelent, így a 
küldöttértkezlet határozatképes (a minimum 49 fő). 

Világkupa okleveleket adott át Zsengellér Gábor és Patócs László részére az F1C kategóriában 
2010-ben elért 2. és 3. helyezésükért. 

Elismerő okleveleket adott át az év sportolóinak megválasztott modellezőknek:  

Borkovits Bálint ifjúsági modellezőnek (országos bajnok) 
Kalmár Sándor repülőmodellezőnek (F2A EB 2. hely, világrekord és Világkupa 1. hely) 
ifj. Csóka László hajómodellezőnek (F5-E és F5-10 kategóriákban országos bajnok) 
Dobrocsi Gábor autómodellezőnek (2,5 cm3-ben EB 3. hely, 39. OB cím a szakágban) 
Csekő Gergely autómodellezőnek (EB 4. hely, országos bajnok). 

Köszöntötte azokat a modellezőket, akiknek 2011-ben kerek születésnapjuk volt. 

Megemlékezett azon modellezőkről, akik 2011-ben és 2012-ben elhaláloztak. 

Javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőkre, Bádovszky László és Scheer Éva személyére, valamint 
szavazatszedő bizottságra, Harmath Andor (elnök), Csikár Imre és Havrán Sándor személyére. 

A jelenlévő 51 küldött a hitelesítőket és a bizottságot egyhangúan elfogadta! 

Bejelentette, hogy az elnökség létszáma Horváth Zsolt lemondása és Pinkert György elhalálozása 
miatt 5 főre csökkent, így egy autós és egy repülős szakágat képviselő tagot kell választani.  

Bejelentette, hogy a tagszervezetektől napirendi vagy módosító javaslat nem érkezett, az elnökség 
tesz javaslatokat az Alapszabály törvényi változások (Civil- és Sporttörvény) miatt szükséges 
módosítására és új tagdíjakra. Napirendi javaslat a helyszínen sem volt. 

Ismertette az elnökség napirendi javaslatát: 

1. Elnökségi beszámoló   

– szóbeli kiegészítések (Harmath Andor, Reé András és Meczner András)  

– kérdések, hozzászólások, válasz  

– szavazás 

2. 2011. évi pénzügyi beszámoló és 2012. évi költségvetés (Reé András)  

– kérdések, hozzászólások, válasz  

– szavazás  

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója (Nagy László EB elnök)  

– kérdések, hozzászólások, válasz  

– szavazás  

4. Alapszabály módosítás 

5. Elnökség kiegészítése 5-ről 7 főre 

6. Egyebek  

A jelenlévő 51 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta! 

1. Elnökségi beszámoló 

A küldöttek a beszámolót előzetesen megkapták.  

Harmath Andor kiegészítései 

Felállt a MOB új vezetése (2012.02.26):  

Továbbra is Borkai Zsolt a MOB elnöke, alelnök lett dr. Magyar Zoltán (olimpiai sportágak 
versenysportjáért felelős tagozat), dr. Leyler Richárd (nem olimpiai sportágak versenysportjáért 
felelős tagozat) és a további három tagozat vezetője.  

Borkai Zsolt bejelentette, hogy már átutalták a működési támogatást a sportszervezeteknek. Ez 
még nem történt meg, az NSSZ sem tud semmi biztosat. 
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Civil és Sporttörvény: 

Elküldtem minden tagszervezet vezetőjének a Civil Törvényt, azonban még magam sem látok 
tisztán. Gonda Péterné szerdán vesz részt egy továbbképzésen, én pedig március 12-én a 
Wekerle Sándor Zrt. szervezésében. 

Sebességi autós eredmények (kimaradtak a beszámolóból): 

A 2,5 cm3-es kategóriában Dobrocsi Gábor Tallinban az EB-n 271,455 km/ó-val harmadik. Az 
Ukrán GP és GS versenyen Strij-ben Zsarnóczky László 285,314 km/ó-val ötödik, mindkét 
eredmény új országos csúcs. A tizesben Bogdán Endre 6. (321 km/ó) 

A kaposvári Textiles MK versenyzői mindhárom szakágban szereztek OB érmeket, sebességi autó 
és hajós kategóriában aranyat is. A másfeleseknél Bondor Györgyi 3. (242 km/ó), a kettő és 
feleseknél Mayer Imre 2. (257), Gál László 3. (256), Dobrocsi Gábor 4. (255), Bogdán Endre 5. 
(252). 

Balázs Gyuláné Marika (Tar, az iskola igazgatója) látogatást tett az MMSZ irodában. Köszönetet 
mondott az elmúlt két évben kapott támogatásért, és biztosította a szövetséget, hogy Havrán 
Sándorral és Valival 2012-ben is megszervezik az utánpótlásképző tábort. 

Versenyek rendezése lassan minden szakágban komoly probléma, mert majdnem minden legelő, 
repülőtér, tó és stadion magánkézbe került. A gazdák nagyon magas bérleti díjat állapítanak meg. 
Ugyancsak nehézséget okoz a Natura’2000 kezelésébe került területek bérlése, használatuk 
szinte lehetetlen a magas fű miatt. Keressük a megoldásokat. 

Dr. Reé András kiegészítése 

A Civil és a Sporttörvény sok feladatot ad. Mindkettő felkerül az MMSZ honlapjára is, hogy 
segítséget adjunk a tagszervezeteknek. Az alapszabályt ezeknek megfelelően kell átalakítani és 
benyújtani az illetékes törvényszékhez!  

Levelet küldtünk a Vagyonkezelőnek, mert a Szekszárdi úti raktárunk területe nem egyezik az 
általuk megadottakkal, és így több közös költséget fizetünk, mint amennyi jogos.  

Biztosításaink területén a Generáli az egyetlen, aki hajlandó foglalkozni a szövetség igényeivel, 
nincs verseny, így minden évben emeli a díjakat. A gondot a 7 kg feletti biztosítás jelenti, mert idén 
eddig csak 4 fő igényelte ezt a kiegészítést, ez nem fedezi a 298000 Ft-os díjat. Két megoldás van, 
vagy lemondjuk, vagy azok vállalják ezt az összeget, akik eddig fizettek! Idén már nem tudjuk 
lemondani, mert ez csak az évforduló előtt legalább 30 nappal lehetséges. Javaslatunk az, hogy a 
7 kg feletti biztosítás díját január 31-ig be kell fizetni! Ha nem érkezik be eddig a megfelelő összeg, 
még le lehet mondani. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy újra csak drágábban tudnánk megkötni. 

A 2013-as Világjátékokon szerepel a zenére történő zárttéri elektromos műrepülés. Multisport 
néven létrejött egy sportágak közötti nemzetközi szervezet, melynek első rendezvényére Kínában 
kerül sor, ahol szerepel a zenére történő zárttéri elektromos műrepülés és a légiharc (combat) 
kategória is. A helyszíni költségeket a rendezők állják. 

Az MMSZ doppingellenes tevékenységét az eddigi gyakorlat szerint folytatja. Ezt követően 
részletes tájékoztatást adott a hazai és a nemzetközi dopping helyzetről.  

Meczner András 

Megemlékezett Pinkert Györgyről, Krizsma Gyuláról és Fisher Károlyról.  

Megemlítette azt a fokozódó problémát, hogy a szabadrepülő modellek teljesítménye növekszik, 
így a rendelkezésre álló területek egyre kisebbek.  

Lerf Lehel körrepülő oktatás kíván indítani a klubjukban.  

Szeretné elérni, hogy a modellezés állandó kiállítási helyet kapjon a Közlekedési Múzeumban. 

A jelenlévő 51 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta! 

2. 2011. évi pénzügyi beszámoló és 2012. évi költségvetés 

Dr. Reé András 

Kivetítette a 2011. évi kiadások részletes táblázatát, valamint a 2012. évi kiadások tervezetét. 
(1. és 2. sz. melléklet) Sajnos a várható támogatásról nincs semmi használható információ, még 
előzetes tájékoztatást sem kaptunk a Nemzeti Sportszövetségtől. 

Lerf Lehel 

Megkérdezte, miért kell ilyen sokat fizetni a Szekszárdi úti raktárért, illetve miért nem adjuk el. 
Segítséget kért a Hangár úti körrepülő pálya felújításához. 

Dr. Reé András 

Ezért írtunk a Vagyonkezelőnek, eladni pedig még nem lehet, mert még nem járt le a 15 éves 
elidegenítési tilalom. Ha lehetőség lesz pályázni sportlétesítmény felújítására, akkor megtesszük. 
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Fally György 

Bejelentette, hogy szeretné megnézi a raktárt, mert lehet, hogy tudnák hasznosítani. 

Dr. Reé András 

Szavazásra tette fel a pénzügyi beszámolót és a költségvetés tervezetét, valamint azt, hogy a 
küldöttgyűlés felhatalmazza-e az elnökséget, hogy a később megismert adatok alapján elkészítse 
a teljes 2012. évi költségvetést. 

A 2. napirendet a küldöttgyűlés elfogadta (50 igen / 1 tart.), és a felhatalmazást megadta! 

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

Nagy László, az Ellenőrző Bizottság elnöke 

Egyedül végezte az ellenőrzést, nem talált semmiféle gondot. A könyvelés, a számlavezetés és 
számlaforgalom rendben volt és van. A gazdálkodás összességében minden szempontból 
megfelel az előírásoknak. 

A jelenlévő 51 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta! 

4. Alapszabály módosítás 

Dr. Reé András 

Kivetítette az MMSZ Alapszabályában szükséges és javasolt változásokat (lásd 3. sz. melléklet).  

Az MMSZ a jövőben a törvényi változások miatt a közhasznúság feltételeit nem tudja teljesíteni.  

Javasolta, hogy az Alapszabály eddigi 4. melléklete (MMSZ tagdíjak, új díjakkal) és 5. melléklete 
(szervezeti egységek felsorolása) a gyakori változások miatt – a küldöttgyűlés hatásköreinek 
érintetlenül hagyása mellett – a jövőben az MMSZ Működési Szabályzatának mellékletét képezze.  

A küldöttek részéről észrevétel vagy javaslat, nem volt. 

A jelenlévő 51 küldött a módosításokat egyhangúan elfogadta! 

Hozzászólások: 

Kiss-Orbán László (RC Autósport Klub) 

Javasolja, hogy a versenyengedély ne naptári évre szóljon, hanem dátumtól dátumig, mivel az 
autómodell versenysorozatok áthúzódnak egyik évről a másikba. Ha valaki több szakágban 
versenyez, annyiszor fizessen a versenyengedélyért. 

A javaslatot a küldöttgyűlés elfogadta (39 igen / 12 tartózkodás)! 

Dr. Reé András 

Felkérte Kiss-orbán Lászlót, hogy tegyen javaslatot a megszavazott elképzelés megvalósítására. 

Kiss-Orbán László  

Megkérdezte a tartózkodókat, miért nem szavazták meg a javaslatát. 

Hársfalvi István (Zalaegerszegi VMK) 

Elmondta, hogy gyerekek esetében nem tartja megvalósíthatónak a javaslatot, majd indulatos 
hangon kétségbe vonta, hogy Kiss-Orbán László foglalkozott-e valaha gyerekek oktatásával. 

Kiss-Orbán László megsértődött a feltételezésen és kivonult a teremből, ahová nem is tért vissza! 

5. Elnökség kiegészítése 5-ről 7 főre 

Dr. Reé András 

Az elnökség javaslata repülő szakágra Szécsi Imre, autós szakágra előzetesen Kiss-Orbán Lászlót 
kérte fel, tegyen javaslatot az autósok véleménye alapján, aki csak saját magát javasolta. 

A történtek után a helyszínen Fally György kapott javaslatot, aki egyenlőre egy évre vállalná. Az 
elnök felkérte a két jelöltet, mondjanak magukról néhány szót. 

Miután mindkét elnökségi tagságra csak egy-egy jelölt volt, az elnök nyílt szavazást javasolt, amit 
a küldöttek egyhangúan elfogadtak. 

A jelenlévő 51 küldött a két jelöltet egyhangúan megszavazta! 

6. Egyebek – Nem voltak. 
 

Kmf. 
 

Harmath Andor főtitkár 
jegyzőkönyvvezető 

 

 Bádovszky László  Scheer Éva 
 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
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1. sz. Melléklet 

2011. évi pénzügyi beszámoló – kiadások 
 

Kiadások  (Ft-ban) 

Anyagi jellegű ráfordítások  

Rezsi anyagok 464 579 

Szolgáltatás, oktatás, szállás 865 780 

Posta, telefon, reklám, irodaszerek 713 362 

Bérleti díj (BME, Kaposvár, Dabas) 574 000 

Serleg, érem 517 890 

Bankköltségek 155 557 

Közös költség, villany, gáz 1 258 052 

Tagdíjak, Nemzetközi és NSSZ 1 187 252 

Személyi jellegű ráfordítások  

Biztosítás (Generali Zrt) 1 865 233 

Gk., kiküldetés, nemzetközi kapcsolatok 594 670 

Bér és közterhei, bírói díj, biztosítás 3 217 595 

Egyéb jellegű ráfordítások  

Nevezési díj, nemzetközi tagdíjak  2 031 610 

Tárgyi eszközök 176 913 

Összesen 13 622 493 

Eredmény – 727 217 

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

2. sz. Melléklet 

2012. évi költségvetés tervezet  
 

Bevétel megnevezése (Ft-ban) 

Saját forrás (tagdíjak) 4 500 000 

Működési támogatás ??? 

EB / VB önerős befizetés 1 300 000 

Összesen: 5 800 000 

A költség/kiadásnem megnevezése  

Szövetségi iroda működési kiadásai (telefon, Internet) 

közüzemi díj, posta, irodaszerek, közös költség.) 
800 000 

Szekszárdi úti telephely közös költsége 1 400 000 

Személyi juttatások és közterhei 1 500 000 

Nemzetközi tagdíjak (CIAM, NAVIGA, FEMA, EFRA) 1 600 000 

Nemzetközi nevezési díjak 1 300 000 

Sportdiplomácia (CIAM konferencia) 600 000 

Kommunikáció és marketing (nyomda) 300 000 

Biztosítás (versenyzők baleset és felelősség bizt) 

biztosítása) 
2 400 000 

Versenyengedélyek (NSSZ) 600 000 

NSSZ tagdíj ??? 

Bérleti díjak (Dabas, Műegyetem aula, Kaposvár) 600 000 

Bírói díjak (gk. költség) ??? 

Bank költség 150 000 

Országos Bajnokságok díjazása 600 000 

Összesen: 11 850 000 

Eredmény – 6 050 000 
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3. sz. melléklet 

Elfogadott Alapszabály módosító javaslatok  

 

1. §  

(1) A Magyar Modellező Szövetség (a továbbiakban: szövetség) a modellező sportághoz kapcsolódó 
feladatok ellátására a 2011. évi CLXXV. tv. és a 2004. évi I. tv. (továbbiakban Ectv. és Stv.) 
alapján létrehozott önkormányzati elv alapján működő országos hatáskörű közhasznú társadalmi 
szervezet.  

(2) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

(3) A szövetség közhasznú szolgáltatásaiból a szövetség tagjain kívül bárki részesülhet. 

5. §  

A szövetség felett az Ectv. 11.§ értelmében a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 

6. §  

(1) A szövetség célja a modellező sport hazai mint közhasznú tevékenység (Khtv. 26.§. c) 14.) 
népszerűsítése. 

(2) A szövetség Magyarországon szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágában folyó tevékenységet, 
közreműködik a 2004. évi I. törvényben (Stv) az Stv.-ben meghatározott állami és sportfeladatok 
ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi 
modellező szervezetek tevékenységében.  

12. §  

(1) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg.  

(2) A tagfelvételi kérelem a szövetség titkárságán nyújtható be, magánszemély esetében a 9.§ (2) 
pontjának megfelelően. 

(3) A titkárság a szövetség tagjairól naprakész nyilvántartást vezet.  

(4) A szövetség tagjai az alapszabály 4. sz. mellékletében a küldöttgyűlés által meghatározott 
tagdíjat fizetnek. A tagdíj tartalmazza a biztosítás(ok) díját is, kivéve a kiegészítő biztosítás(ok)at. 

19. §  

(1) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az elnökség éves beszámolójának elfogadása, 

b) az éves pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,  

…………….  

j) szervezeti egységeinek jogi személlyé történő nyilvánításával kapcsolatos elnökségi döntések 
megerősítése, vagy felülbírálása,  

k) a szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának 
kimondása,  

l) a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,  

m) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a küldöttgyűlés a saját hatáskörébe von,  

n) a sportról szóló 2004. évi I. tv. (továbbiakban Stv.) Stv. által biztosított jogok gyakorlása. 

23. §  

(3) Az elnökség létszáma hét (7) fő. Az elnökség tagjai:  

a) az elnök,  

b) az alelnök,  

c) az öt (5) fő elnökségi tag,  

d) a folyamatos ügymenet biztosítására egy évig csak tanácskozási joggal az előző elnök, kivéve 
a jelen paragrafus (7) b), c), d) és e) eseteit. 
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24. §  

     ……………… 

(2) Az elnökség feladatai és hatásköre:  

……………… 

q) a tagszervezetek jogi személyiségi kérelmének elbírálása, 

28. §  

(1) Az ellenőrző bizottságot a küldöttgyűlés választja 4 évre. Feladata a szövetség gazdálkodásának 
és vagyonkezelésének ellenőrzése. A bizottság munkáját az elnök irányítja, létszáma 3 fő. 

(2) Az ellenőrző bizottság tagja a szövetségben más tisztséget nem viselhet, nem állhat a 
szövetséggel munkaviszonyban, nem lehet hozzátartozója az elnökség tagjának, az ellenőrző 
felügyelő bizottság más tagjának és a szövetségnél gazdasági feladatot ellátó személynek. Az 
összeférhetetlenségre az Ectv. 38. § az irányadó. 

(3) Az ellenőrző bizottság hatáskörét az Ectv. 41. §-a állapítja meg.  

30. §  

(1) A szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további szakbizottságokat hozhat létre, 
illetőleg referenseket jelölhet ki.  

     ………… 

(8) A szakbizottságok vezetői és a referensek figyelemmel kell kísérjék a versenyeredmények 
eljutását az MMSZ irodába.  

31.  §  

(1) A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, ennek módját a szövetség gazdálkodási 
szabályzata határozza meg.  

     ……………. 

(4) A szövetség tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, gazdasági-vállalkozási, valamint reklám-
tevékenységét, és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdál-
kodási tevékenységéről szóló 350/2011 (XII.30.) kormányrendelet alapján végzi.  

(5) a) A szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

32. §  

(1) A szövetség szervezeti egységei (9. § (1) b) és c) pont) az Alapszabály 24. § (2) q) pontja alapján 
kaphatják meg a jogi személyiséget és az Stv. 25. paragrafusában meghatározott jogokat.  

(2) A szövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeinek felsorolását az alapszabály 
5. sz. melléklete tartalmazza.  

34. §  

(1) A szövetség alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos 
értelmezésére a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak.  

(2) A szövetségben tisztségviselő, szakbizottsági tag, küldött és modellező szervezet képviselője 
csak a szövetség tagszervezetének tagja lehet.  

(3) Az érvényes tagdíjakat és a jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetek listáját a Szervezeti 
és Működési Szabályzat mellékletei tartalmazzák.  

Záradék  

Ezen módosított Alapszabályt a szövetség küldöttgyűlése 2012. március 4-én elfogadta.  
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Az MMSZ Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete 

 
Az MMSZ tagsági díjai 

2013.01.01-től 

Rendes tagok: 

 felnőtt sportoló  ........................................  5000 Ft/év    (jelenleg 4000) 
serdülő sportoló  ......................................  2000 Ft/év    (jelenleg 1500) 
ifjúsági és nyugdíjas sportoló  .................  2500 Ft/év    (jelenleg 2000) 
szervezeti egység ...................................  8000 Ft/év   
közvetlen tagságú sportoló  ...................  12000 Ft/év   (jelenleg 10000) 

Pártoló tagok: 

 támogató .............................. minimum .... 5000 Ft/év  
közreműködő  ..........................................  1000 Ft/év   

 

Azon szövetségi rendes tagok tagdíja, akik 7 kg-nál nagyobb tömegű 
repülőmodellekre is ki akarják terjeszteni a felelősségbiztosítást, a 
fentiekhez képest 16000 Ft/év összeggel (jelenleg 12000) magasabb.  

Befizetési határidő január 31. 

 

---------- 

 

Az MMSZ Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete 

 

Az MMSZ jogi személyiséggel rendelkező  
szervezeti egységei 

Területi sportági szövetségek: 

Az MMSZ-nek érvényes tagsággal rendelkező területi sportági szövetsége jelenleg nincs. 

Sportszervezetek: 

001 Műegyetemi Modellező Klub 
002 Pestmegyei Központi Modellező Klub 
003 Cavalloni Modellező SE 
004 Budapesti Modellező SE 
006 BKV Modellező SE 
007 Dobos István Modellező SE 
008 Városi Műv-i Kp. MK Ózd 
009 Borsodi Aero Modellező Klub 
010 Szeged Városi Modellező SE 
011 Hódmezővásárhelyi Városi Mod. SE 
012 Hajdúszoboszlói Modellező Klub 
014 Debrecen Városi Modellező Klub 
015 Mátraverebélyi Modellező Klub 
019 Székely Mihály Modellező SE 
020 Kinizsi Modellező K. Nagykőrös 
021 Dabas Városi Modellező Klub 
022 Zalaegerszeg Városi Modellező K. 
023 Sárospataki Modellező Klub 
025 Herendi Modellező SE 
026 Kecskeméti Modellező SK 
027 Mende Repülőmodellező SK 
029 Csepeli Modellező Szabadidő SK 
030 Orosháza Városi Modellező SK 
031 Szolnok Városi Modellező Klub 

032 Zalalövő Modellező Klub 
035 Pécsi Ércbányász Modellező SE 
036 Nagykanizsa Modellező Szakoszt. 
037 Tatabánya Városi Modellező Klub 
038 MOM Modellező Klub 
041 Székesfehérvári Mod. Egyesület 
044 Textiles Modellező Klub 
046 Kazincbarcika Modellező Klub 
047 Skorpió SE Modellező Szakosztály. 
049 Soproni Modellező SE 
051 Asbóth Oszkár Modellező Klub 
055 Taszári HSE Modellező Szakoszt. 
056 Rákoshegyi Modellező Klub 
057 BERVA Modellező SE 
058 Csongrádi RMTSe Mod. Szakoszt 
060 Nyékládháza Repülés Baráti Kör 
061 Versenybírók 
063 Dunamenti Energia Modellező K. 
064 Benedek Gy. Repülőmodellező SE 
065 Szajoli Modellező Klub 
066 Nyíregyháza Városi Modellező K. 
068 Várpalota Városi Modellező Klub 
069 Dunatáj Modellező SE 
073 Győri Modellező SE 
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074 Szolnoki VMK Tiszaliget 
077 Pápai Modellező Klub 
079 Csepel Műsz. Középisk. Mod. Szakoszt. 
082 MTTSZ Baja Városi Modellező Klub 
084 AGORA Gyermekek Háza Mk. 
085 Szekszárdi Modellező Klub 
086 ATTSZ Modellező Klub 
090 Babót Modellező Egyesület 
091 Kiskunfélegyházi Modellező SE 
092 Aero Piro-Play Modellező Egylet 
093 Savaria Modellező Egyesület 
096 Mosomagyaróvári Városi MTSE 
097 Első Magyar Helikopter Mod. SE 
098 Balassagyarmati Mod. Egyesület 
099 Budapesti Autómodellező Klub 
100 Bolyai Farkas Diáksport E. 
102 Nyitra úti ÁMK Mod. Szakosztály 
103 Kaposvári Modellező SE 
105 Rc Cars Egyesület 
106 Csepeli RC Autómodell SC 
107 Vörösmarty Modellező Kör 
108 HORT S.E. - MMBK 
109 RC Off-Road Autómodellező E. 
110 Gyapjúmosó Aerokőr 
111 Grim RC Modellautó SE. 
112 Kunszentmárton MK 

113 Gyöngyösi Modellező SE 
114 Mátra Modellező SE 
115 Miskolci RC Modellező E. 
116 Százhalombattai Dream Team ME 
117 Sokoró RC Modell KSE 
118 L. Nagy Autósport SE 
119 Csaba Honvéd Kulturális E 
120 Szentes és Környéke ME. 
121 Ceglédi Modellezők E. 
122 Kolibri Modellező Egyesült 
123 BUMACOFLY Szabadidő és Sportegy. 
124 Canissa Modellező SE 
125 MMSZ Közvetlen 
126 CIVIS RC Modell Sport KHE 
127 Lellei Vitorlás Egylet 
128 Modellcentrum Klub 
129 Airsoft KSE 
130 Bánki Modellező Klub 
131 Lóerő Park Kft. Modellező Klub 
132 Hetényvezér Modellező Egyesület 
133 TIT-HMHE Hajómodellező Tagozat 
134 Modellzóna Autó MSE 
135 RC Autósport Klub 
136 Pápai Modellező Egyesület 
137 Kaposvári Modellező 

 

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

 


