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Emlékeztető az MMSZ Elnökségi ülésről 

2018. nov. 26. Skype konferencia. 
 

Jelen vannak: 

• Hársfalvi Pál elnök 

• dr Reé András alelnök. 

• dr Bognár Géza, Fally György, Lekszikov Zsolt elnökségi tagok. 

• Tornyai János kommunikációs titkár, Szeri András főtitkár. 

Meghívottak: 

• Török László 

• Fejes Barna 

• Patócs László. 

 

Az ülés az előre meghirdetett napirendi pontok megtárgyalásával zajlott le az alábbiak szerint: 

 

1. F3K világbajnokság rendezésével kapcsolatos helyzet ismertetése (Hársfalvi Pál) 

Az F3K VB adminisztrációs feladatai határidőre dr. Reé András segítségével elkészültek, a FAI részéra átadva. A 

rendezés technikai előkészítésével az elnökségnek aggályai vannak. 

 

2. F3K VB Szavazás az F3K VB rendezésével kapcsolatos feladatokról. 

 

2.1 Előnevezési weboldal elindításáról szavazás  

Egyhangúlag elfogadásra került, hogy a korábban kiadott szöveggel egy előzetes nevezési weboldal elinduljon. 

Fejes Barnabás a weboldal eljuttatásában segít a nemzetközi F3K fórumokon.  

Rövid idő alatt lehetővé kell tenni a végleges nevezések leadását kezelő weboldal elkészítését is. Ennek Az ezzel 

kapcsolatos követelmények megfogalmazásában Hársfalvi Pál segítséget nyújt a szervezőknek.  

 

2.2 Részletes projektterv szükséges fejezeteinek ismertetése: 

 

Javasolt fejezetek az alábbiak: 

- Repülőtér által szerződés szerint nyújtót szolgáltatások 

- A versenyzők számára nyújtott szolgáltatásainak listája 

- A bírok számára nyújtott szolgáltatásainak listája 

- A rendező munka és feladatmegosztása a versenyigazgatóval 

- Weboldal tartalma és szolgáltatásai 

- FB oldal tartalma és kezelése 

- A verseny informatikai és tájékoztatási rendszere, szolgáltatásai 

- A versenyzők tájékoztatásának módja és szintjei 

- Versenynapok forgatókönyve 

- Megnyitó ünnepség forgatókönyve 

- Záró ünnepség forgatókönyve 

- Kapcsolattartás a repülőtérrel 

- Vészhelyzeti eljárások 

 

Az elnökség minden fejezetet szükségesnek tart, és egyhangúlag elfogadta, hogy a rendezőnek az előbb felsorolt 

fejezeteket az F3K világbajnokság projekttervében ki kell dolgoznia.  

 

2.3 Szavazás arról, hogy a részletes projektterv elkészítése feltétele legyen-e rendezésnek. 

A 2.2 pontban ismertetett fejezeteket tartalmazó projekt terv elkészítésének határideje 2018. dec. 20. Az elnökség a 

projekttervet véleményezi, és hiánypótlásra legkésőbb 2019 janár 5.-ég visszaadja. Amennyiben 2019. jan. 20-ig a 

hiánypótlásokat a rendező nem teljesíti akkor az MMSZ visszaadja a rendezés jogát. 

A határozatot az elnökség egyhangúan elfogadta.  

 

  



3. Az MMSZ ingatlanvagyon kezelésével kapcsolatos hosszútávú tervek: 

3.1 Projektterve kidolgozása egy MMSZ tulajdonú és MMSZ vagy Egyesületi szinten üzemeltetett repülőtér 

megavalósítására. Erre forrás a jelenlegi ingatlanok valamelyikének vagy mindegyikének eladásából lenne. 

Mindkettő eladása esetén a maradék összeget egy jól kiadható ingatlan vásárlásra kell fordítani, ami folyamatos 

bevételt termel. Ezt a projekttervet a küldött gyűlés elé kell terjeszteni, és annak kell megszavaznia. 

3.2 A Szekszárdi út megtartása és további bérbeadása, továbbá a Buzogány utca ingatlan kiürítése és bérbeadása 

3.3 Mindkettő eladása és egy jobban kiadható ingatlan vásárlása helyette 

3.4 Minden marad úgy ahogy most van 

 

3.1-re szavazott dr Bognár, Lekszikov, Hársfalvi. 

3.3-ra szavazott dr Reé, Fally. 

  

4. Az új repülőszövetség alakulásával kapcsolatos információk ismertetése, tájékoztatás a Repülés éjszakája 

rendezvényről. 

2019 február 23.-án lesz az Repülő és Légisport Szövetség első küldött gyűlésé. Az új szövetség nem jogutódja az 

MRSZ-nek, de két éven belül országos szakszövetségi státuszt kap, ezért az MMSZ-nek célszerű, tagjává válni. A 

szövetség küldött gyűlést követően Repülés éjszakája név alatt bált rendez a régi Ferihegy 1 terminál épületében, 

amire a modellező sporttársakat is szívesen látja. 

 

5. Lupa szigeti rendezvény ismertetése, kapcsolódó feladatok kiosztása 

Lekszikov Zsoltnak fel kell vennie a kapcsolatot az NVSZ-el a rendezvényen való részvétel és egyéb szervezési 

feladatok egyeztetése céljából. A cél egy M hajómodell verseny rendezése a rendezvény alatt.  

 

j 

 

    Szeri András  

    az emlékeztető készítője  

 


