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Dr. Reé András levezető elnök megállapította, hogy a lehetséges 81 küldöttből 44 fő megjelent, így a
küldöttértkezlet határozatképes (a minimum 41fő).
FAI oklevelet, Fair Play díjat és év sportolója elismerést adott át Kalmár Sándornak
Meczner András adta át dr. Reé Andrásnak a FAI-CIAM aranyérmét és oklevelét a testületben
25 éven át több funkcióban végzett munkájáért.
Az elnök elismerő plaketteket adott át:
Forrai Csabának a vitorlás hajómodell kategóriában elért eredményei alapján
Csekő Gergelynek autómodell kategóriában elért eredményei alapján
Dobrocsi Gábornak körpályás autómodell kategóriában elért eredményei alapján
Berkó Györgynek az antik EB-n elért első és harmadik helyezésért
Havrán Sándornak a körrepülő utánpótlás nevelés érdekében végzett munkájáért
Balázs Gyuláné Marikának a körrepülő utánpótlás nevelésének elősegítése érdekében végzett
munkájáért
Szeri Andrásnak a modellezés érdekében munkájáért (centenáriumi kiállításunk segítése és 5%
kedvezményt biztosít az MMSZ tagoknak a modellező boltjában)
Szilágyi Csabának a hajómodellezés érdekében végzett munkájáért
Bodnár Imre dr. részére a vitorlás hajómodellezés érdekében végzett munkájáért.
Köszöntötte azokat a modellezőket, akiknek 2012-ben kerek születésnapjuk volt.
Megemlékezett azon modellezőkről, akik 2012-ben és 2013-ben elhaláloztak.
Javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőkre, Csikár Imre és Szécsi Imre személyére, valamint
szavazatszedő bizottságra, Harmath Andor (elnök), Bádovszky László és Gelencsér Kálmán
személyére.
A jelenlévő 44 küldött a hitelesítőket és a bizottságot egyhangúan elfogadta!
Bejelentette, hogy egy javaslat érkezett a klubok Alapszabály szerinti képviseleti rendjének
módosítására. 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. 2012-2013 évi költségvetés (Reé András)
– kérdések, hozzászólások, válasz
– szavazás
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója (Nagy László EB elnök)
– kérdések, hozzászólások, válasz
– szavazás
4. Beérkezett javaslatok megtárgyalása (2/3-os többség) (Reé András)
5. Tisztségviselők megválasztása (Reé András, Berta Sándor)
6. Egyebek

•

Zárszó
A jelenlévő 44 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta!
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1. Elnökségi beszámoló – A küldöttek a beszámolót előzetesen megkapták.
Harmath Andor kiegészítései
Felállt a MOB új vezetése (2012.02.26):
A körpályás sebességi autósok legjobb eredményei a FEMA honlap szerint:
Név
Helyszin
Eredmény (km/h) Dátum
Bondor Györgyi 1,5 cm3
Tallinn, Estonia EC
243,674
2011.07.30
Dobrócsi Gábor 2,5 cm3
Tallinn, Estonia EC
271,455
2011.07.29
Pető Gábor
3,5 cm3
Kaposvár, Hungary
228,176
2012.08.25
Zsarnoczky László 5 cm3
Stryi, Ukraine
285,314
2011.09.11
Bogdán Endre
10 cm3
Kaposvár, Hungary
330,247
2012.06.24
Tagdíjak: a Beszámoló 1.sz. táblázata:
Ezzel a táblázattal azt kívántuk bemutatni, hogy a befizetett tagdíjakat milyen kiadások terhelik,
és a kiadások teljesítése után hány forint maradt egy főre az elmúlt 4 évben:

Már többször kértük a tagsági díjakat befizetőket, hogy a közlemény rovatba írják be, hogy ki utalja
az adott összeget. 2013-ban a következő befizetések érkeztek úgy, hogy ma sem tudjuk ki az
átutaló: 01.21 - 15000 Ft;
02.19 - 16500 Ft;
02.20 - 61000 Ft;
02.27 - 42500 Ft
A NEA-nak pályázatot adtunk be 2012.04.19-én – 2013.02.08-án kaptuk meg a 250,000,- Ft-ot.
2012.11.29-én adtunk be 2013 évre szóló pályázatot – visszaigazolva érvényes.
A MOB működési támogatásként 6 042 000 Ft-ot ítélt meg. 2012.06.05-én 3 021 000 Ft-ot,
09.06-án 1 812 600 Ft-ot megkaptunk, 1 208 400 Ft-al tartoznak. Ennek ellenére 2013. március
15-ig el kellett számolni a teljes összeggel. Az elszámolást a harmadik formátumban fogadták el.
Annak ellenére, hogy a kötelező eredményességi időben listát leadtuk, nem tudjuk milyen összegű
működési támogatást kapunk 2013 évre.
Ehhez a témához tartozik, hogy még mindig nincs MOB kártya, annak ellenére, hogy a kártya díja
most már 1000,- Ft. Nem is tudják megmondani, hogy mikor lesz!
Továbbra is gondott okoz, hogy a klubvezetők nem közlik a lakcím vagy más adatok változását.
Meczner András
Annak érdekében, hogy a Budapesti Modellező Klub épületét ne vegye el az önkormányzat, aktív
versenyeket kell rendezni. Ezért a Hangár út 10. szám alatt kellene megrendezni az F2 országos
bajnokságot. A szabadonrepülő Országos Bajnokság július 20-án lesz, várhatóan Szentesen.
A modellbörzét április 20-án rendezzük meg a Hangár út 10 szám alatt.
A klub rendezi az Antik Modellek Európa-Bajnokságát. A NATURA 2000 miatt veszélybe került a
szabadonrepülő modellezés. Egyre több verseny kerül külföldre.
Hársfalvi István
Ahhoz, hogy szabadonrepülő versenyeket lehessen rendezni, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Hatósághoz (Csopak) kell fordulni engedélyért, 5000 Ft illeték befizetése ellenében engedélyezik a
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versenyek megrendezését a tapolcai repülőtéren. Természetesen csak azon a területen, amely
nem fokozottan védett, ahová nem lehet telepíteni semmit. A versenyen résztvevők autóit a
startvonalon való elhelyezkedés után, ki kell vinni a kijelölt területre. A vereny területén tilos
motorral vagy autóval a modell után menni!
Dr. Reé András kiegészítése
Az MMSZ aktív taglétszámának alakulását a következő ábra mutatja az elektronikus nyilvántartás
kezdetétől. Az ábra alján az évszámok alatt az aktuális éves tagdíj szerepel Ft-ban.

A 2013-tól érvényes MMSZ tagdíjakra vonatkozóan tévhitek terjedtek el. Az érvényes adatok az
előző küldöttgyűlés határozata alapján az alábbiak (megtalálhatók az MMSZ honlapon is):

A Magyar Repülő Szövetség új alapszabályt készít elő, amelyben a repülőmodellezés a két
szövetség 2012 decemberében megújított megállapodásának megfelelően úgy szerepel, hogy a
repülőmodellező szakágat az MMSZ működteti.
Gondunk van a 7 kg feletti tömegű modellekre vonatkozó kiegészítő felelősség biztosításunkkal,
mert eddig mindössze 6 fő fizette be a minimálisan szükséges 20-ból. Ezen biztosítás évfordulója
április 1., addig be kell fizetnünk a teljes éves díjat. Már tavaly is csak nehezen, decemberre jött
össze a 20 fő, addig a szövetség hitelezte meg azok tartozását, akik százezreket, vagy még többet
költenek a modellekre. Ha ez a tendencia folytatódik, a szövetség kénytelen lesz felmondani ezt a
biztosítást, pedig nem 20 fő, hanem annál sokkal többen repülnek ilyen modellekkel, nagy részük
biztosítás nélkül.
A doppingellenes tevékenység keretében az elnök tájékoztatót adott a 2013-tól érvényes
változásokról és az F3F kategória világbajnokságáról, ahol az első és harmadik helyezettet a
WADA dopping vizsgálatnak vetette alá negatív eredménnyel. Az MMSZ dopping bizottsági
elnöknek dr. Várnai Ferenc orvost, fellebbviteli bizottsági elnöknek pedig dr. Markovics Tamás
jogászt kértük fel.
A jelenlévő 44 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta!
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2. 2012. évi pénzügyi beszámoló és 2013. évi költségvetés
Dr. Reé András
A kiküldött beszámolóban a 2012. évi pénzügyi beszámoló bevételi adatai az alábbiak:

A kiadások adatai 2012-ben:

Követeléseink és kiegyenlítendő tartozásaink:

A negatív eredmény mellett a követeléseket és tartozásokat figyelembe véve az MMSZ pénzügyi
helyzete 2012-ben közelítőleg kiegyensúlyozott volt.
A jelenlévő 44 küldött a 2012. évi pénzügyi beszámolót egyhangúan elfogadta!
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A 2013-ra esedékes költségvetési tervezethez alapvető adat hiányzik, a MOB-tól várható működési
támogatás, ezért a kövekező táblázatok csak becsült előzetes adatokat tartalmaznak.
2013. évi költségvetés tervezet – bevétel:

2013. évi költségvetés tervezet – kiadás:

Ha a MOB támogatás nem csökken drasztikusan és az eddig ismeretlen MOB tagdíj továbbra is az
marad, az eddigi adatok alapján a 2013-as költségvetés tarthatónak látszik.
Az alapvető adathiány miatt az elnök kérte a küldöttgyűlést, hatalmazza fel az elnökséget, hogy a
MOB támogatás megismerése után egészítse ki és véglegesítse a 2013-as tervezetet, majd azt
hozza nyilvánosságra a szövetség honlapján.
A jelenlévő 44 küldött a felhatalmazást egyhangúan megadta!

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója
Az ellenőrző bizottság elnöke a napirend tárgyalása előtt távozott, de előzőleg rövid nyilatkozatban
közölte, hogy elvégezte a szokásos és szükséges ellenőrzéseket a szövetség irodájában, ahol
mindent rendben talált.
A jelenlévő 44 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta!

4. Beérkezett javaslatok
Egy egyéni javaslat érkezett Gere Józseftől arra vonatkozóan, hogy a 10 főnél kevesebb létszámú
tagszervezeteknek is legyen egy küldöttje a szövetség küldöttgyűlésén, ami egyben a 9 főnél
nagyobb szervezeteknél plusz egy küldöttet jelent. A javaslat indokolása szerint: „a döntéshozó
mechanizmus belterjessé válik, mert csak a pár 10 főnél nagyobb MMSZ tagságú klub szava dönt”.
A javaslat nem új, az MMSZ első, 1989-es alapszabálya eredetileg így rendelkezett, később
azonban több klub létszáma 10 fő alá csökkent, és a határozatképtelen küldöttgyűlések miatt
változtatni kellett, továbbá az egyesülési törvény is 10 főben szabta meg a minimumot.
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Az elnökség megvizsgálta a 2012-ben aktív tagszervezetek létszámát, valamint a 10 főnél kisebb
és nagyobb szervezetekben működő létszám arányát a teljes tagságon belül. Ezek alapján a
küldöttgyűlés várható létszáma a javaslat szerint a következő táblázat szerint alakulna:

A táblázatból látható, hogy a javaslat szerinti „pár 10 főt elérő klub” az összes klub 60,6 %-a,
ezekhez a tagság 88,9 %-a tartozik. A javaslat szerint a küldöttgyűlés létszáma 81-ről 152 főre
növekedne, és a határozatképesség újra veszélybe kerülne (ma is csak alig kerültünk a minimum
fölé (44 fő jelent meg a 81-ből, a minimum 41 fő). A törvényi szabályozás nem változott.
A fentiek alapján az elnökség azt javasolja, hogy a küldöttek létszámára vonatkozóan maradjon
meg a jelenlegi rendszer. Az alapszabály nem tesz különbséget a tagok között, így az aktív tagság
mellett a pártoló tagok is beleszámítanak a létszámba, őket is nyilvántartjuk. Így a 10 fő elérhető
pártoló tagokkal, csak pártoló tagokkal azonban nem, legalább a fele a 10-nek aktív kell legyen.
A küldöttgyűlés az MMSZ tagok számára nyilvános, így a 10 fő alatti klubok is képviseltethetik
magukat, hozzá is szólhatnak, csak nem szavazhatnak.
Az elnökség javaslatát a jelenlévő 44 küldött közül 43 elfogadta, ellene 1 fő szavazott!

5. Tisztségviselők megválasztása
Dr. Reé András
Bejelentette, hogy az elnökség által felkért jelölőbizottság elnöke Berta Sándor, aki ismerteti a
tisztségviselőkre beérkezett javaslatokat. A helyszínen nem érkezett újabb javaslat, ezért felkéri a
szavazatszedő bizottságot az előkészített szavazólapok kiosztására.
A titkos szavazás már az első körben eredményes volt, ezt a következő táblázat tartalmazza. A
megválasztott jelöltek neve kövér betűvel szerepel:
Funkció

Név

Elnök

Szavazat
Összes

Érvényes

Érvénytelen

Dr. Reé András

44

44

--

Alelnök ( 1 fő )

Meczner András

44

44

--

Tagok ( 5 fő )

Gelencsér Kálmán

41

Fally György (autó)
Mult József

39

Fejes János (hajó)

39
44

Szécsi Imre

Ell. Biz. – Elnök
Tagok

Fegy. Biz. – Elnök
Tagok

36

Markó László

30
20

Szvacsek Ferenc

16

Nagy László

44

Csóka László

44

44

Kéry László

44

Dr. Szalóky Tibor
Csikár Imre

44
44

Bádovszky László

44

44

--

–

–
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Dr. Reé András
Megköszönte a bizalmat, gratulált a megválasztott elnökségi tagoknak és tisztségviselőknek.
Megköszönte az eddig végzett munkát.

6. Egyebek
Görög György
Fontosnak tartja a sport és szabadidős repülőmodellezés és a katonai, ipari, mezőgazdasági és
kereskedelmi célokat szolgáló, repülőmodellekkel történő tevékenységek törvényi, illetve rendeleti
különválasztását, illetve az UAV eszközöktől (ember nélküli, automatikus irányítású repülő
eszközök) való elhatárolását.
Dr. Reé András
A különválasztáson dolgozunk, de jelenleg a vezető távozása miatt nem működik az erre a célra
létrehozott bizottság, amelynek tagja vagyok. A különválasztás fizikai paraméterek segítségével
nem lehetséges, a fő kritériumok: a repülőmodell használatának célja, továbbá csak vizuális
információk alapján végzett kézi irányítás megengedett!
Kmf.
Harmath Andor főtitkár
jegyzőkönyvvezető
Csikár Imre
jkv. hitelesítő

Szécsi Imre
jkv. Hitelesítő

