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Meghívó az MMSZ 2017. évi küldöttgyűlésére 

Tisztelt sporttársak! 

Az MMSZ elnöksége a szövetség évi küldöttgyűlését az Alapszabály 16. § (2) pontjában megállapított hatáskörében 

2018. február 24-én (szombat) 10 órára 
tűzte ki, amelyre az egyesületek képviselőit tisztelettel meghívja. 

A küldöttgyűlés tervezett helye: Budapesti Műszaki Egyetem, K. ép. KM34 előadóterem 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés új időpontja: 2018. február 24-én 10.30.  

A küldöttgyűlési szavazati joggal az Alapszabály 16. § (5) pontja foglalkozik. Ennek megfelelően az MMSZ weboldalán 
működő tagnyilvántartó rendszer folyamatosan karbantartja az egyesületek által delegálható küldöttek számát. 
Kérem azokat az egyesületeket, akiknek egy vagy több küldöttjük lehet, hogy a megválasztott küldöttekhez a 
tagnyilvántartó rendszerben vegyék fel a küldötti szerepkört. Az a tag szavazhat a küldöttgyűlésen, aki rendelkezik a 
tagnyilvántartó rendszerben kitöltött elektronikus tagkártyával, és a tagkártyáján szerepel az egyesülete neve és a 
„küldött” szerepkör. Amennyiben egy egyesületnél több tag kap küldötti szerepkört, mint amennyire a 16. & (5) 
pontja alapján jogosult, akkor is csak a jogosultságnak megfelelő számú szavazókártyát kap az egyesület. A 
küldöttekkel kapcsolatban a tagnyilvántartó rendszerben elvégzendő feladatot a meghívó melléklete tartalmazza. 
 

A küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai:  

1. Éves beszámolók ismertetése, utána szavazás 

a. 2017 év gazdálkodása pénzügyi beszámoló (Hársfalvi 10 perc) 

b. Ellenőrző Bizottság beszámolója (Kéry László  10 perc ) 

c. Események, versenyek és eredmények (Szeri 15 perc) 

d. Facebook aktivitás, új weboldal, eseménynaptár (Tornyai 15 perc) 

e. CIAM beszámoló (Dr. Reé 10 perc) 

2. 2018-as feladatok, pénzügyi terv,  pályázati rendszer, szavazás (Hársfalvi 20 perc) 

3.  Utánpótlás nevelése, iskolai pályázat (Dr. Bognár 10 perc) 

4. Tagnyilvántartás (Hársfalvi) (15 perc) 

5. Tájékoztatás az MMSZ biztosításról (Hársfalvi 10 perc ) 

6. Beérkezett javaslatok megtárgyalása, szavazás (Küldöttek, Elnökség)  

7. Belépés nemzetközi szervezetbe (EMFU) (Reé 5 perc) 

8. Új egyesületek bemutatása és bemutatkozása (Szeri 5 perc) 

9. Megemlékezések, elismerések átadása (Dr. Reé 10 perc) 

10. Légtérhasználat (legter.hu 15 perc) 
 
Sok megbeszélni valónk van, a jelzett idők becsült minimális idők, a hozzászólásokkal együtt akár kétszeresére is 
nőhet a küldöttgyűlés időtartama. Kérem az egyesületeket, hogy javaslataikat (14. pont) 2018. február 10-ig küldjék 
el az mmszelnok@gmail.com és az mmsz@modellsport.hu címre, a tárgyba annyit írjanak, hogy „KGY2018”. 
 
Budapest, 2018. január 24. 
 

Sporttársi üdvözlettel 
 
 Hársfalvi Pál 
 elnök s.k. 

mailto:mmszelnok@gmail.com


Melléklet 
 

Feladatok a tagnyilvántartó rendszerben a küldött gyűléssel kapcsolatban:  
 

1. Minden egyesületi vezetőnek ellenőriznie kell, hogy az egyesületi taglistájában szereplő tagok valódi 

tagok-e, illetve MMSZ tagdíjat várhatóan fizetnek-e a 2018-as évre. Ehhez a tagjegyzékre kell 

kattantatni, majd rá kell lépni az első személyre és végig kell lép a jobbra nyíllal az összes 

személyen. 

 
 

2. Nyilván annak örülünk a legjobban, ha a tagdíjfizetés minél előbb megtörténik. Azoknál a tagoknál, 

aki már nem szeretnének a 2018-as évben tagok lenni, a tag adatlapján a szerepek fülön a Tag mellett 

lévő kockából ki kell kattintani a pipát a többieknél pedig bent kell hagyni. Ellenőrizni kell még a 

tagsági viszony kezdő és várható vég időpontját. Ugyanezen a képernyőn a küldött melletti pipát kell 

bejelölni azoknál a személyeknél, akik küldöttnek lettek megválasztva.  

 
  



3. Ha ezzel elkészültél akkor a Törzsadatok menüpont alatt az Egyesület gombra kell kattintani az 

ellenőrzéshez.  

 

Ezen a képernyőn látható, hogy jelenleg ki az egyesület küldöttje, vagy kik küldöttek. Arra kell 

figyelni, hogy az Akt értéke nem lehet nagyobb, mint a Max érték.  

4. Küldöttek adatlapjának ellenőrzése: Azért, hogy a küldöttekkel tudjuk tartani a kapcsolatot, kérem, 

ellenőrizzétek, hogy az Alap adatok képernyőn a küldöttek mail címe és telefonos elérhetősége ki 

van-e töltve. Kérem továbbá, hogy az igazolványképe is legyen az Arckép lapon feltöltve.  

 

5. A regisztrálás ügyrendje a küldöttgyűlésen a következő:  

a. Minden egyesületnek elő lesz készítve annyi szavazócédula amennyire az egyesület jogosult.  

b. Február 23-án délután kinyomtatjuk a jelenléti ívet „Egyesület, név, MMSZ szám, aláírás 

mezőkkel”.  

c. Minden küldött aláírja a jelenléti ívet a saját nevénél és kap 1 db szavazócédulát. 

d. A regisztrálásért felelős személy ellenőrizheti a rendszerben a tag elektronikus tagkártyáját.  


