Beszámoló a 2019 november 15.-én tartott szakágvezetői értekezletről
Jelenlévők:
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Hársfalvi Pál - MMSZ elnök, F3A szakágvezető
Dr. Reé András - MMSZ alelnök, Zárt-téri szakágvezető
Dr. Bognár Géza - MMSZ elnökségi tag
Fally György - MMSZ elnökségi tag, Autós szakágvezető
Tornyai János - MMSZ titkár, Szabadidős szakágvezető
Szeri András - MMSZ Főtitkár
Török László - Antik szakágvezető
Bársony Péter - Drón szakágvezető
Berta András - FSR hajó szakágvezető
Kerner Ferenc - Szabadonrepülő szakágvezető
Csóka László - Vitorláshajó szakágvezető
Travnyik István - Körrepülő szakágvezető
Dr. Lekszikov Gábor - M Hajó szakágvezető
Dánielfy Csaba - M Hajó szakágvezető - mandátumáról lemondott Dr. Lekszikov Gábor javára
Markó László - RC vitorlázórepülő szakágvezető
Szabó Péter - Helikopter szakágvezető

BEVEZETŐ: Az értekezletet Skype-on tartottuk 2019. november 15-én 19 órakor, nem csak azért,
mert így utazási időt és költséget takarítottatok meg, de azért is, mert így lehetőség van
automatikusan dokumentált szavazásra, dokumentumok megosztására és a csoportos beszélgetés
nagyon jól kezelhető lebonyolítására. A 11 résztvevőből 9 a meghívóban szerepelő időpontban
automatikusan csatlakozott a beszélgetéshez, két résztvevőnek voltak apróbb technikai problémái,
de néhány perc után ezek is megoldódtak. Az értekezletről hangfelvétel is készült, melyet 2019.
december 31-ig tárolunk.
1. A résztvevők módosítási javaslat nélkül, egyhangúlag elfogadták az értekezlet ügyrendi
szabályait, amit a több mint 3 órás értekezlet során szinte végig sikerült fegyelmezetten
betartani, igy az értekezlet hatékonyan zajlott. Jegyzőkönyv vezetésére Szeri András kapott
megbízást.
2. A szakágvezetők megállapodtak abban, hogy a 2019-es év értékeléshez legkésőbb 2020.
január 15-ig feltöltik a 2019-es eredményeket bemutató szöveg, fénykép és videóanyagokat.
Ezekben természetesen nem csak versenyeredményekről, hanem olyan jelenetős
eseményekről is lehet beszámolót készíteni, amelyeket a szakágvezető erre érdemesnek tart.
3. A szakágvezetők egyetértettek abban, hogy az MMSZ nyilvános FB odalán a modellezést kell
bemutatni és népszerűsíteni, valamint a modellezést érintő szakmai beszélgetéseket lehet
folytatni annak ellenére, hogy aránylag kicsi a látogatottsága az MMSZ FB oldalnak. Minden
ide nem sorolható bejegyzés és hozzászólás törlésre kerül.
4. A szövetség munkájával, szervezeti kérdéseivel, kapcsolatos beszélgetéseknek egy zárt FB
oldalon lehet teret adni, ahova az egyesületeket képviselő vezetők kapnak meghívást.
5. A szakágvezetők úgy döntöttek, hogy egy e-mail listán keresztül tartják egymással a
kapcsolatot (7 szavazat a mail-listára, 5 szavazat a Facebook csoportra), és szavazás történt
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arról is, hogy ebbe az email csoportban az egyesületi vezetőket nem vonjuk be (10-2
arányban).
A szövetség külső kommunikációjával kapcsolatos etikai kódex 2020. január 15-ig készül el,
Dr. Bognár Géza és Dr. Lekszikov Gábor segítségével.
A szakágvezetők többsége (5 igen- 3 nem- 3 tartózkodott) a 2019-as élversenyzői támogatást
hasznosnak értékelte, viszont a többség szerint az eredményességre ez a támogatás még
nem volt jelenetős hatással (6 nem- 2 igen- 3 tartózkodott). A versenyzési kedvre azonban
kedvező hatása volt. (4 igen – 1 nem- 6 tartózkodott) Szavazás történt arról, hogy a jelenlegi
támogatási rendszer szabályosan zajlott-e le. Azok a szakágak, akik részt vettek a
támogatásban egyhangú igennel szavaztak. (Mivel számos szakág nem kért és ezért nem is
kapott támogatást, ezért az előbbi szavazásokon 5 szakág képviselője tartózkodott.)
Ezt követően szavazást történt arról, hogy a jelenlegi támogatási rendszer megfelelő-e a
jövőre nézve vagy szükséges a kisebb nagyobb módosítása, esetleg az egész újragondolása.
Az első körös szavazás eredménye:
• 1 fő a jelenlegi megtartására szavazott;
• 4 tag más elveken alapuló támogatásra szavazott;
• 4 fő a jelenlegi rendszer kisebb módosítására szavazott;
• 2 fő a jelenlegi rendszer jelentős módosítására szavazott;
• 1 fő tartózkodott a szavazástól.
Miután pénzügyi kérdésről (és ebben a szakágvezetői értekezlet csak javaslatot tehet az
elnökség számára) volt szó ezért 2/3-os támogatás esetén lehetett egy javaslatot elfogadni ez
pedig egyik opciónál sem volt meg. Emiatt egy beszélgetés indult arról, hogy a jövőben
milyen támogatási rendszert alakítsunk ki. A beérkezett javaslatokról megállapítható volt,
hogy a 2019-es támogatási rendszer tartalmazza valamilyen formában a javasolt elemeket,
ezért a szakágvezetők újra szavaztak a jelenlegi támogatási rendszerről egy másik szavazás
keretében és 2/3-os többséggel (6/2 arányban) megszavazták, hogy az elvek megtartásával,
de a pontrendszer paramétereinek felülvizsgálatával tartsuk meg a jelenlegi pontrendszert.
Szavazás volt arról is, hogy az élversenyzői támogatásban résztvevő kategóriák tekintetében
legyen-e könnyítés. Itt többség (10 igen-2 nem) amellett szavazott, hogy tartsuk meg a
jelenlegi kiírásban alkalmazott szigorú rendszert, annak figyelembevételével, hogy
amennyiben az érintett szakágak ezt nem fogadják el, akkor a küldöttgyűlésnek kell dönteni a
kérdésről.
A pontrendszer elemeinek felülvizsgálatára 2019. december 17-én 19:00 órakor ismét Skypeon tartandó szakágvezetői értekezleten kerül sor.

Hozzászólások száma:
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Török László – 19
Dr. Lekszikov Gábor – 10
Berta András – 8
Dr. Bognár Géza – 6
Szabó Péter – 6
Fally György – 4
Csóka László – 4
Markó László – 3
Tornyai János – 3
Kerner Ferenc – 2

•
•

Bársony Péter – 2
Dánielfy Csaba – 1

Minden résztvevőnek nagyon köszönöm a konstruktív, hatékony együttműködést.

Budapest 2019. 12. 03.

Hársfalvi Pál
MMSZ elnök

