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2017.évi küldöttgyűlés jegyzőkönyve  

Időpont:  2018. február 24. 10 óra 

Helyszín:  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, K épület, KM34 terem 

Jelen vannak:  

• 75 küldött az egyesületek által delegált összesen 83 küldöttből, így a határozatképesség fennáll; 

• Az elnökség összes tagja: Hársfalvi Pál elnök, Dr. Reé András alelnök, Dr Bognár Géza tag, Fally 
György tag, Lekszikov Zsolt tag; 

• Tornyai János kommunikációs titkár; 

• Hamar Sándor a Magyar Repülőszövetség képviseletében 

• Az egyesületek érdeklődő tagjai. 

Napirendi pontok: 

A küldöttgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontok szerint zajlott. A napirendi pontokhoz 

előzetesen egyetlen írásbeli kiegészítő javaslat érkezett. Ezt a javaslattevővel sikerült megbeszélni, 

miután a javaslattevő elállt szándékától. 100% 

1. Éves beszámolók 

a) 2017. év gazdálkodása, pénzügyi beszámoló – Hársfalvi Pál (HP)  

HP ismertette az előzetesen kiküldött összefoglalót a 2017 év gazdálkodásáról (lásd 1. 

melléklet). Összefoglalva: az egyes kategóriákra lebontott, részletesen ismertetett 

költségtételek végösszegeként a 2017 naptári év eredménye 418 000 Ft.  

b) Ellenőrző Bizottság beszámolója – Kéry László 

Kéry László, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette az Ellenőrző Bizottság beszámolóját majd 

összefoglalva a következő nyilatkozatot tette: „Kifogást nem találtam. Véleményem szerint a 

gazdálkodás összességében minden szempontból megfelel az Alapszabály előírásainak”. KL ezután 

átadta írásban HP elnök úrnak az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. (2. melléklet) 

c) Események, versenyek, eredmények 

Az elmúlt évi versenyekről és eredményekről egy szerkesztett videó film került bemutatásra, amelyben a 

fontosabb nemzetközi és hazai versenyekről kapott áttekintést a tagság. 

Novák Pál sporttárs kifogásolta, hogy az autós szakág eredményei kimaradtak a beszámolóból. 

Helyesnek tartaná, ha a versenyeredményekről írásos beszámoló is készülne. HP válaszában elmondta, 

hogy az MMSZ csak azokról az eredményekről tud beszámolni, melyeket a tagszervezetek időben 

megküldenek számára, és jelezte, hogy csak azokról az eseményekről készült a beszámoló, ami 

nemzetközi (Európa bajnokság, világbajnokság) jelentőségű volt. A következő évben meg kell határozni, 

hogy a beszámolóban milyen szintű versenyek szerepeljenek, milyen versenyre mennyi idő jusson az 

összefoglalóban, és ennek megfelelően kell a filmet elkészíteni. Ezen a helyzeten jelentősen javítani fog 
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a most újonnan üzembe helyezett online versenynaptár, és az oda a versenyhez kötődően feltölthető 

médiaanyagok, illetve a tagnyilvántartó rendszerben a tagokhoz feltölthető képek. 

d) FaceBook aktivitás, új weboldal, eseménynaptár – Tornyai János 

TJ beszámolt az új weboldal és a hozzá kapcsolódó versenynaptár üzembe állításáról. A weboldal 

általában a statikus információk megjelenítését szolgálja, kivéve egy-egy nagyobb jelentőségű hazai vagy 

nemzetközi eseményről, versenyről való beszámolót és az innen elérhető folyamatosan töltődő 

versenynaptárt. A gyorsan változó friss hírek közlésére a nyílt FaceBook csoportot használjuk, melynek 

legfrissebb bejegyzései megjelennek a honlapon is. A FaceBook csoport jelenleg mintegy 1500 embert ér 

el, hetente 200-an tekintik meg az oldalt. 

Fontos tény, hogy a Facebookon a jóminőségű és érdekes videóanyagok számíthatnak a legnagyobb 

érdeklődésre, vagyis törekedni kell arra, hogy ilyen anyagok minél nagyobb számban készüljenek.  

e) Dr. Reé András: CIAM beszámoló 

• 2018 szabadonrepülő Európa bajnokságot Szentesen. 

• F3U (drón verseny) világbajnokságra Kínában (Shenzen) kerül sor novemberben. 

• Megpályázzuk a 2019. évi F3K (DLG) világbajnokság és a 2020. évi körrepülő VB rendezési jogát 
(Békéscsaba), továbbá a 2019-ben esedékes körrepülő Európa bajnokságot is, ha a spanyol rendező hivatalosan 
is bejelenti visszalépését. 

• A következő Légi Világjátékokra 2020-ban Törökországban kerül sor. 

• Az F3U drón világkupa résztvevőinek száma 200-ról 400-ra növekedett a 2016-2017 években. 

• A következő Világjátékokra (multi-sport rendezvény) Belgiumban kerül sor, a zárttéri műrepülő kategória 
bemutató versenyszám lesz, így a jövőben bekerülhet a programba. 

• A Szentesen megrendezett szabadonrepülő VB-n a WADA doppingellenőrzést végzett (3 főt vizsgált az F1A 
vitorlázó kategóriában). 

• CIAM határozat: a szabadonrepülő kategóriákban 2020-tól olyan rádiós időzítő berendezést kell használni, 
melynek segítségével a modell bármikor a földre kényszeríthető. 

• Jelenleg 134 sporttárs igényelt FAI licencet de többeknek hiányzik hozzá a fényképe. Ehhez RA azt kérte, 
hogy legalább 220x300 pixel felbontású, jó minőségű képet (ne szelfit) küldjenek el a licenchez. (205 tagunknak 
van FAI azonosítója a korábbi évekből.) 

Szépfalvi Tamás sporttárs megkérdezte, hogy nem kellett volna megkapni már a FAI licencet. 

RA válasza: a küldöttgyűlést követő héten minden olyan igénylő megkapja elektronikusan, PDF 

formátumban, akinek nem hiányzik a fényképe és/vagy az e-mail címe. 

Együttes szavazás az 1. c, d, e pontokról: a küldöttek egyhangúlag elfogadták a beszámolót. 

2. 2018-as feladatok, pénzügyi terv, pályázati rendszer, szavazás – Hársfalvi Pál:  

HP ugyanazon a dián, melyen a 2017 évi pénzügyi beszámolót bemutatta, kivetítette a 2018 évre 

vonatkozó pénzügyi terv két lehetséges változatát (1. melléklet). Az alapvető különbség a V1 és V2 

változatok között az volt, hogy az utóbbiban 1.5 millió forintot irányoztunk elő az iroda felújítására, míg 

a V1 verziónál ezt az összeget többi feladataink között osztottuk el. 
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Travnik István sporttárs a két változat közötti merev elhatárolás helyett egy rugalmas megközelítést 

javasolt, azaz újítsuk fel az irodát, így valósuljon meg a V2 változat, de az erre szánt 1,5 millió forint csak 

egy felső határ legyen, melynek felhasználásáról az elnökség döntsön. 

HP kijelentette, hogy miután megismerte azokat a körülményeket és feltételeket, amelyek között az 

MMSZ az eddigiek során működött, köszönetét kell kifejezze az eddigi elnöknek, Dr. Reé Andrásnak, aki 

a szövetség stabil anyagi helyzetének fenntartásával elévülhetetlen érdemeket szerzett. A kijelentést a 

küldöttek tapsa fogadta. 

HP: a 2018 és előttünk álló legfontosabb feladatai: 

- Bevonni az iskolai oktatásba a modellezés oktatását alternatív gyakorlati foglalkozásként 

- Olyan pályázati célokat támogatni, ahol várható létszámnövekedés 

- F3K világbajnokság szervezési jogának megszerzése 

- Modellvezető vizsgaáztatási rendszer megszervezése. 

Szavazás a 2018. évi pénzügyi tervről: a küldöttek ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással elfogadták 

az így kiegészített pénzügyi tervet. 

3. Utánpótlás nevelése, iskolai pályázat – Dr. Bognár Géza  

BG ismertette az utánpótlás neveléssel kapcsolatos pályázat állását. A lehetséges állami támogatásra 

felkészülve a szövetség két pályázati verziót dolgozott ki, a modellezés iskolai népszerűsítésével 

kapcsolatban. Eddig 29 sporttárs jelentkezett oktatónak a programba. A pályázat lényege az, hogy 

központi tematika szerint a szövetség által felkért MMSZ tag oktatók heti rendszerességgel szakkör 

jellegű foglalkozásokat tartanak az általános iskolákban. Az oktatókkal, akik bruttó 3000 Ft tervezett 

óradíjért végzik tevékenységüket, az MMSZ szerződést köt. 10 iskola részvételét feltételezve, egy 

tanulóra 60000 Ft anyagköltséget számolva, egy tanéves átfutást tervezve, a pályázat költségvetése 10 

millió forint közelében van. 

Az elmúlt hónapban előtérbe került, a korábbinál lényegesen nagyobb lehetséges pályázati forrás 

figyelembevételével a pályázat a közeljövőben ismét áttervezésre kerülhet. 

4. Tagnyilvántartás – Hársfalvi Pál  

A januárban üzembe helyezett, a honlapról megnyitható online tagnyilvántartó rendszer lényegesen 

megkönnyítette a tagok naprakész nyilvántartását. A küldöttgyűlést megelőző napon az alábbi adatokat 

tudtuk kiolvasni a rendszerből: 

• A szövetségnek 1194 (személy) tagja van. 

• 89 egyesület tagja a szövetségnek. 

• Eddig 730 sporttárs rendezte 2018-as tagdíját. 

• 886 sporttárs email címe szerepel a rendszerben. 

• Kevesen töltöttek fel fényképet saját adataikhoz. 

A rendszerről adatvédelmi törvénynek való megfeleltetés és az ezzel kapcsolatos engedélyek beszerzése 

még hátra van. 



Magyar Modellező Szövetség 

Elnöksége 

   

- 4 - 

A az újonnan belépett tagoknak egy belépési bizonylatot is ki kell tölteni, amit a következő hetekben kell 

pótolni az egyesületeknek. A bizonylat formai és tartalmi egyeztetése folyamatban van.  

5. Tájékoztatás az MMSZ biztosításról – Hársfalvi Pál  

Eddig 12 biztosítóval folytattunk tárgyalásokat, ezek közül 10 elutasított bennünket. További 

tárgyalásokat folytatunk a Groupama és KH biztosítókkal. Az megvitatandó tárgyalási pontok: 

• 25 kg össztömegig érvényes legyen; 

• A biztosító a modellező naptárban feltüntetett dátumokat vegye figyelembe; 

• Helyi repülési napló vezetése, online felületen; 

• Keresztfelelősség tisztázása. 

• Az MMSZ tagszervezetei által szervezett eseményekre is vonatkozzék a biztosítás; 

• Magyarország vs külföldi érvényesség. 

Szarka László sporttárs hozzászólása: jelenleg a külföldi versenyeken résztvevő sporttársak az MMSZ 

által nincsenek biztosítva. 

Markó László sporttárs hozzászólása: az MMSZ által külföldön szervezett versenyt az MMSZ biztosítás 

lefedi. 

Fally György sporttárs hozzászólása: miután többen felszólaltak, hogy a külföldi versenyeken nem 

érvényes a hazai biztosításunk javaslom, tételezzük fel, hogy ugyanúgy, mint a mi rendezvényeink, azok 

is rendelkeznek felellőség biztosítással, amely minden résztvevőre érvényes. 

Javaslom, legyen a versenyző felelőssége, ha külföldre nevez, akkor tájékozódjon a rendezvény 

biztosításáról. 

 

6. Beérkezett javaslatok megtárgyalása 

A küldöttgyűlést megelőzően egy írásbeli javaslat érkezett be Gere Józseftől. A javaslattevővel mailben 

tisztázva lett a felvetett kérdés, és visszavonta a napirendi pontra vonatkozó javaslatát.  

7. Belépés nemzetközi szervezetekbe – Dr. Reé András  

Korábban felmerült a kérdés, hogy belépjünk-e az EMFU (European Model Flying Union) nemzetközi 

szervezetbe. RA megvizsgálta ennek a szervezetnek az elmúlt évi működését és megállapította, hogy ez 

a szervezet jelenleg nem képes hatékonyabban képviselni a modellezők érdekeit az EASA-val történő 

tárgyalásokon, mint a FAI (a két szervezet tárgyaló delegációja ugyanazon személyekből áll), ezért most 

nem javasolja a belépést, nem kizárva egy későbbi időpontban történő belépés lehetőségét. 

8. Új egyesületek bemutatása 

Erre a napirendi pontra idő hiányában nem került sor. 

9. Megemlékezések, elismerések átadása 

RA megemlékezett az elmúlt évben elhunyt 
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• Szegedi Sándor 

• Egenhoffer Ottóné 

• Makácsi Imre 

sporttársakról. A jelenlévők egyperces néma felállással adóztak emléküknek. 

Az MMSZ elnöksége nevében HP az alábbi jutalmakat adta át. Az emlékplakettet a sporttársak utólag, 

postán kapják meg. 

• Mórocz Attila       fair play díjat 

• Ifj Csóka László   elszámolható utalványt 

• Horváth Dávid     elszámolható utalványt 

• Ócsai Dávid         elszámolható utalványt 

• Kozári Gábor       elszámolható utalványt 

• Baksa Zsolt          Ajándékcsomag 

• Inotai István         emlékplakettett 

 

10. Török Ágnes: Légtérhasználat 

Török Ágnes, a Légtér.hu Kft tulajdonosa beszámolót tartott a légtér szabályos használatának feltételiről. 

Ezek szerint 2018 január 1-től kezdve minden a magyar légtérben végzett repítési tevékenyéghez, 

súlyhatártól függetlenül légtérengedéllyel kell rendelkezni. A légtérengedély beszerzésének módja lehet 

egyénileg vagy a Legter.hu Kft közreműködésével. (Megjegyzés: az MMSZ ez utóbbit ajánlja.) A 

légtérengedély beszerzése az MMSZ és az egyesületek számára, tehát a modellező kluboknak ingyenes. 

A szükséges dokumentumokról a legter.hu honlapon lehet tájékozódni. Az eljárást a legter@legter.hu 

email címen lehet kezdeményezni. Szükség esetén Török Ágnes szívesen ad segítséget. 

mailto:legter@legter.hu

