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MMSZ Elnökségi ülés emlékeztető 

      2021, június 3. 18:30-22:30 

              Helyszín: online 

Jelen vannak: 

• Hársfalvi Pál elnök 
• dr Reé András alelnök 
• dr Bognár Géza, elnökségi tag 
• Fally György, elnökségi tag 
 

Napirendi pontok: 
1. Csatlakozzunk-e a Drón Koalícióhoz: 

Előzetesen a szakágvezetők véleményét kikértük, és a többség támogatta. Miután a Drón Koalíció 
javasolt munkacsoportjai között a 8. pont a sport és rekreáció, és ebben a pontban megemlítik a 
modellezést, ezért az elnökség úgy gondolja, hogy az MMSZ-nek helye van a Koalícióban.  
Az elnökség egyhangú döntéssel megbízza Hársfalvi Pál elnököt a koalícióba történő belépéssel és 
az MMSZ képviseletével.  

 
2. A vagyonkezelő ajánlatának tárgyalása a Szekszárdi úti ingatlan ügyében. 

Dr Reé András alelnök áttekintette az elszámolást és kijelenti, hogy a vagyonkezelő által adott 
elszámolás nem támasztja alá a benyújtott 5mFt követelést. Számos olyan tétel szerepel benne, ami 
nem a modellező szövetséget terheli, vagy pedig nem szerepel semmilyen korábbi megállapodásban. 
Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a korábbi javaslatunkat fenntartjuk, ami 3 mFt + a 
bérbeadásig terjedő közüzemi költségek megtérítését tartalmazza. Ezzel kapcsolatban az elnökség 
megbízza Hársfalvi Pál elnököt a tárgyalás folytatásával.  
 

3. A főtitkár feladatkörének módosítása: 
Az elnök javaslata, hogy a főtitkár az utánpótlásnevelés program szervezésében kiemelt szerepet és 
korábbinál sokkal több feladatot kapjon. Ennek érdekében a EMMI-vel való kapcsolattartás 
tekintetében a pályázatok ügyéntézése alól az elnök a főtitkárt felmenti, és egyúttal megbízza ezekkel 
a feladatokkal Fartek Zsoltot, aki a belső pályázati rendszer szoftverének fejlesztője, és az MMSZ 
weboldal szerkesztője. A feladatkörök módosulásával a szövetség bérköltség kerete nem változik.   
Az elnökség a változást egyhangúlag támogatja. 
 

4. Műveleti engedély megszerzése nagyobb rendezvények megtartásához 
Az ITM-el és az LH-val folyatott tárgyalások eredményeképpen azt a javaslatot kaptuk, hogy az F5J EB 
megtartásához készítsen a rendező műveleti engedélyt. A KTI javaslatára bekértünk árajánlatot a 
Professional Drone Consulting cégtől, ami erre az alkalomra 500 ezer Ft lenne, ami nem tartalmazza 
az engedéllyel kapcsolatos hatósági díjakat.  
Az elnökség nem fogadja el az ajánlatot és megbízza Hársfalvi Pál elnököt, hogy szervezzen 
munkacsoportot a szövetség tagjaiból, akik tudásukat és tapasztalatukat felhasználva elkészítik a 
műveleti engedélyt. Az elnökség a feladat végrehajtására 300 eFt keretösszeget hagyott jóvá. 
 

5. Az elnök az elnökség elé terjesztette az EMMI felé benyújtandó támogatás 
költségszerkezetét. 

Az elnökség a költségszerkezetet egyhangúlag elfogadta. 
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6. Az elnökség az RC offroad egyesülettől kapott ajánlatot a Téli Autós Magyar Bajnokság 

megrendezésére 
Az elnökség egyhangú döntése, hogy miután 4 éve nincs téli autós magyar bajnokság, ezért 
elfogadja az RC Offroad autómodellező egyesület ajánlatát a versenysorozat megrendezésére.  A 
rendezési jogot a jelentős rendezési költségek figyelembevételével a MMSZ 3 idényre (vagyis a 
2021-22-23-ban kezdődő idényre) adja meg.  

 
7. A Téli Autós Magyar Bajnokság díjazása 

A versenysorozatban sok kategória és sok versenyző várható, különös tekintettel az utánpótlásra, 
amit a rendező egyesület az induló fiatalok számára rendelkezésre bocsátott autómodellekkel is 
támogat. Az elnökség megtartva a díjazásra vonatkozó alapelvet (ami szerint legalább 5 befutó 
versenyzőnek kell lennie abban a kategóriában, ahol díjazni lehet), támogatja a versenysorozat 
minden fordulójának díjazását.  
Az elnökség évi 500 eFt versenydíj keretet határozott meg. 
 
Budapest, 2021. június 6. 
 
 
Hársfalvi Pál 
elnök 
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