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JEGYZŐKÖNYV 
amely készült a 

MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG 
2015. évi rendes küldöttgyülésén 

2016. február 28-án 
Budapesti Műszaki Egyetem  

Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. KM34 terem 
 

Dr. Reé András levezető elnök üdvözölte a megjelent küldötteket és a küldöttgyűlésre külön 
meghívott versenyzőket! Megállapította, hogy a lehetséges 59 küldöttből 32 fő megjelent, így a 
küldöttértkezlet határozatképes (a minimum 30 fő). 
Napirend előtt az elnök MMSZ elismeréseket adott át. 

Az év sportolója címben részesültek: 

Ács József  – a TEXACO antik kategóriában Európa-bajnok ! 
Berta András  – az FSR hajómodell 3,5-es kategóriában világbajnok, FSR 7,5-ben bronzérem !  
Dr. Hüvős Ferenc  – élethű hajómodell világbajnok és bronzérmes. Ez a VB Bánkon volt, amit Ő 

szervezett. Ezért külön köszönet !   
Elekes Imre  – a körrepülő sebességi kategóriában egyéniben és csapatban is Európa bajnoki 

ezüstérmes !   
Milák Gábor  – 2015 évben három világkupa versenyt nyert az F1Q kategóriában ! 
Sükösd Zoltán  –  az F1D zárttéri modell kategóriában Európa bajnok, csapatban bronzérmes, 

továbbá 3 hitelesített világrekord gazdája ! 
Szvacsek Ferenc  – a körrepülő sebességi kategóriában Európa bajnoki bronzérmes, csapatban 

ezüstérmes ! 
Tarr Tamás – az FSR hajómodell 7,5-es kategóriában VB ezüstérmes, FSR 3,5-ben 4. helyezett !  

Az elismerések átadása után a levezető elnök: 
– Köszöntötte azokat a modellezőket, akiknek 2015-ben kerek születésnapjuk volt. 
– Megemlékezett azon modellezőkről, akik 2015-ben és 2016-ban elhaláloztak. 

Az elnök javaslatot tett a küldöttgyűlés tisztségviselőire: jegyzőkönyv vezetőnek Harmath Andort, 
hitelesítőknek, Gonda Péternét és Travnik Istvánt, valamint a szavazatszedő bizottság tagjainak 
Harmath Andort (elnök), Gonda Péternét és Travnik Istvánt javasolta. 

A jelenlévő 32 küldött a javasolt tisztségviselőket egyhangúan elfogadta! 

Az elnök bejelentette, hogy a tagszervezetektől javaslat nem érkezett. Javaslat a helyszínen sem volt. 

Ezután az elnök kivetítette és ismertette az elnökség napirendi javaslatát:  

Napirend 

1. Elnökségi beszámoló  (Harmath Andor)  
– szóbeli kiegészítések  (Meczner András, Reé András)  
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás 

2. 2015-2016. évi pénzügyi beszámoló és költségvetés  (Reé. A., Harmath A.)  
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás 
– az elnökség meghatalmazása a 2016-os pénzügyi terv elkészítésére 

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója  (Kéry László EB elnök)  
– kérdések, hozzászólások, válasz, szavazás  

4. Helyszíni javaslatok megtárgyalása (2/3-os többség) (Reé A.) 

5. Alapszabály változások törvényi okokból (2/3-os többség) (Reé A.)  

6. Egyebek  

A jelenlévő 32 küldött a napirendet egyhangúan elfogadta! 
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1. Elnökségi beszámoló vitája ( a klubok a beszámolót előzetesen megkapták) 

Harmath Andor kiegészítései: 
– A MOB erőlteti a sportorvosi vizsgálatot!  
– A beszámoló is tartalmazza, hogy a Civil Törvény szerint a 10 fő-nél kisebb létszámú 

tagszervezetek ”nem léteznek”. 
– Többen jelezték, hogy klubjuk több taggal rendelkezik, csak nem fizetik be az MMSZ tagdíjat! 

Ezzel a szövetség nem ér semmit, nem jelenthetjük azt, aki nem tag, így nem rendelkezik 
MMSZ biztosítással. Ez befolyásolja a működési támogatásunkat.  

– Tudjuk, hogy több olyan modellező repít 7 kg feletti repülőmodelleket, aki nem MMSZ tag, így 
nincs biztosítása. Ez baleset esetén problémát okozhat, és hatósági szigorítások is várhatók. 

– Néhányan telefonon érdeklődtek „drón” ügyben! Egyenlőre kértem, hogy várjanak, amíg 
megszületik a vonatkozó rendeleti szabályozás! 

– A beszámoló apajpusztai utánpótlás neveléssel foglalkozó részére reagált Tóth Imre: 
Beszámolódban céloztál az Apajon tevékenykedő modellezőkre. Szeretném világossá tenni, hogy az 
egyik modellező, aki robbanós géppel is repül, az én volnék. Mint a nyilvántartásból megállapíthatod, én 
a Szeged Modellező klub tagja vagyok. Ott fizetek tagdíjat. És ott is versenyzem, de Apaj a lakásom 
közelében van, és ha a terület nem vízzel borított, oda járok tréningezni. Ugyancsak pártoló tagja vagyok 
az Alsónémedi Modellező Baráti Körnek, mert az apaji reptér használhatatlansága esetén, ott tartom az 
edzéseimet. De itt is fizetek hozzájárulást természetesen. Ennyit szerettem volna közölni, hogy pontos 
információval rendelkezz. Kérem ez alapján a beszámolót módosítani. Egyébként én tervezem a 7 kg 
feletti biztosítás megrendelését, de még nem jutottam oda. Üdvözlettel Tóth Imre MMSZ 4107. 

Ez azt jelenti, hogy nem értette meg a lényeget. 
– Egyre jobban nehezítik a pénzügyi elszámolásokat! A 100 ezer feleleti rendelések esetén 

megrendelőt kell készíteni és azt visszaigazolva visszakapni! Ezután lehet csak elszámolással 
foglalkozni. 

Meczner András kiegészítései: 
– A Hangár úti bázisról kizárták a Budapesti Modellező SE-t. Már korábban érződött, hogy a 

kerékpárosok nem tartják be a szerződést, ez be is következett! Egy vasárnap még 
versenyeztünk, de nem szóltak és hétfőn már a hátsó épületet lebontották. Jelenleg a Kada 
utca 149 alatt van a BpMSE székhelye, Török László vezetésével. A Dagály utca 11 alatt alakult 
meg a Modellezők Baráti Köre, melyet Király Zoltán vezet. Különféle önerős pénzekből próbál a 
két klub fennmaradni! 

– A klub évente megrendezi a szabadonrepülő „Tóth Mihály” emlékversenyt, az F2B Országos 
Bajnokságot, a szabadon repülő Országos Bajnokságot, de csökkent a résztvevők száma! 
Fontos a szabályok ismerete, a szabályok nem ismerete, nem mentesít a felelősség alól! 

– 2017-ben Szentesen kerül megrendezésre a szabadonrepülő modellek világbajnoksága. A helyi 
követelményeket szigorúan be kell tartani! Hangsúlyozom, bármilyen szintű versenyt a FAI 
szabályai szerint kell lebonyolítani! Ez vonatkozik a szentesi versenyekre is! 

– Az a kérésem a VB-n induló csapatokhoz, hogy komoly munkát fejtsenek ki! Fontos, hogy ez a 
munka majd látszódjon az elért eredményeken. 

Dr. Reé András kiegészítései 
– A 7 kg feletti modellek biztosítását az évfordulóra, április 1-re a szövetség felmondta, mivel 

egyre kevesebben tartottak rá igényt, emiatt nagyon nagy lett a ráfizetés! Az érintettek azt 
csinálnak amit akarnak, de ha valami kárt okoznak, az az ő felelőségük lesz. Mehetnek 
Ausztriába, Németországba és fizethetik az ottani sokkal nagyobb díjat! Hatósági igazoltatás 
pedig büntetéshez vezethet!  

– A Légügyi Törvény módosítás megszületett 2015. november 15-i hatállyal, de végrehajtási 
rendelet még nincs. A törvény definiálja a repülőmodell fogalmát. Autó és hajó modellel nem 
foglalkozik. Csak távirányítású modellel foglalkozik, szabadonrepülő modellről szó sem esik. A 
távirányítású repülőmodell fedélzetén nem lehet adatrögzítő és továbbító berendezés! Ez a 
megfogalmazás több versenykategóriát kizár! 
Újra felvettem a kapcsolatot a törvény előkészítőivel, ígéretet kaptam, hogy bevonják a 
szövetséget a rendelet előkészítésébe ( nem úgy mint tavaly, amikor erre szintén volt ígéret). 
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Elküldtem a kifogásainkat, köztük azt, hogy kimaradt a törvényből a versenyszerű modellezés, 
továbbá azt is, hogy a FAI másképpen definiálja a repülőmodell fogalmát, mint a törvény! 
A törvénynek nem felelnek meg a kapható kamerás multi-kopterek és a video szemüveges 
(FPV) rendszerek. A rendőr, kérhet olyan papírt, hogy a repítést végző személynek van-e 
engedélye arra, hogy itt és most csinálhat légi felvételt, illetve arra, hogy ilyen modellt repíthet! 

– 2016.01.01-től van érvényes CIAM FPV versenyszabályzat. Normál látótávolságon belül kell 
repíteni a modellt olyan személy jelenlétében, aki bármely pillanatban képes átvenni a modell 
irányítását video szemüveg nélkül, szabad szemmel.  

Gulyás József (Csepeli Műszaki Középiskola MSE) hozzászólása: 
A NAVIGA képviselőjének megfelelő beszámolót kellet volna készítenie. Fontos események 
történtek, amit meg kellett volna említeni a beszámolóban! Ki kellett volna térni a klubokban 
végzett nevelő tevékenységre, valamint a különböző versenyeken végzett munkára! Ezek 
rendkívül fontos kérdések! Ebben a formában nem lehet elfogadni a beszámolót! Sokat 
gondolkozott azon, hogy ír egy éves értékelést és elküldi dr. Hüvős Ferenc NAVIGA 
képviselőnek, de nem tette meg. 

Dr. Reé András: 
A beszámoló abból áll össze, amit az iroda megkap! A főtitkár szétküldte a felkérést, hogy 
minden szakág vezetője, vagy bármely tag küldje el beszámolóját, illetve észrevételét, ezzel 
segítheti a munkát! Ez nem történt meg! Ezen csak úgy lehet javítani, ha a szakágak vezetői 
komolyan veszik ezt a feladatot, és év közben is folyamatosan beküldik az eredményeket! 

Harmath Andor: 
Feltette a kérdést, hogy figyelmesen olvasta-e el a meghívót? „A klubok javaslatainak 2016. 
február 15-ig kell megérkezni az MMSZ irodába.” Akkor miért nem küldted be a véleményed? 
Tudom, nem te vagy a szakág vezetője, de megtehetted volna!  

Gulyás József:   Gondolkoztam rajta, de végül nem tettem meg! 

Csóka László (Pécsi VMK) 
2015 évben 11 versenyt rendeztek az MMSZ színeiben. 2017 évben megrendezik az F5 vitorlás 
hajómodell világbajnokságot Orfűn.  
A törvényben foglaltaknak eleget tesznek, mert a taglétszám megvan. A beszámoló foglalkozik 
a 10 fő alatti létszámú klubokkal, jobban kellene szervezni azokat akik modelleznek, de nem 
akarnak klubtagok lenni! Több olyan versenyző vett részt versenyeken, akik nem rendelkeztek 
érvényes MMSZ tagsági igazolvánnyal! Sokan nem jelzik a lakcímváltozást! Szükség lenne egy 
elérhető adatbázisra az MMSZ honlapon az érvényes tagsággal rendelkezőkről.  
Valami módon előtérbe kellene kerülni a kluboknál a fiatalok képzésének! 
Felmerült a sportbírók és edzők képzése, ezt mi is meg tudnánk oldani! 

Harmath Andor:   Sajnos a MOB csak legalább OKJ képzésű edzőt ismer el! 

Dr. Reé András: 
Az érvényes tagsággal rendelkezők adatbázisa megoldható a személyiségi jogok betartásával, 
továbbá a rendezők megkaphatják Harmath Andortól. 

Lekszikov Zsolt a szakmai továbbképzést, Széplaki Márton a bírói képzést szorgatmazta. 

Görög György: 
A diákoknak kötelező a „közhasznú munka”! Mi lenne akkor, ha a versenyeken diákokat 
foglalkoztatnánk versenybíróként? 

Gonda Péterné:   Csak napi négy óra számolható el. 

Fally György: 
Az autómodell kategóriában mindig kérik a tagsági kártyát, nélküle nem indulhat senkit! Az 
érvényes tagsággal rendelkezők listáját miden alkalommal megkapta a főtitkártól! 
Folyamatosan foglalkoznak Apajon utánpótlásképzéssel. 

Fidrich András kérdése: A Légügyi Hatóság elfogadja-e az MMSZ kártyát? 

Dr. Reé András:  Még nincs információ, ha valaki felmutatja igazoltatásnál, már most is segíthet. 
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Az elnök kérdésére több hozzászólás nem volt, ezért a beszámolót szavazásra tette fel. 

A jelenlévő 32 küldött a beszámolót 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta! 

2. 2015. évi pénzügyi beszámoló és 2016. évi költsé gvetés 

A levezető elnök bejelentette, hogy a 2015. évi pénzügyi beszámoló az előírásoknak és a korábbi 
szokásainknak megfelelően készült el, és kivetítette a 2015. évi kiadások részletes táblázatát, 
valamint a 2016. évi bevételek és kiadások lehetséges tervezetét (1. és 2. sz. melléklet). Sajnos a 
várható támogatásról nincs semmi használható információ, még érdemi előzetes tájékoztatást sem 
kaptunk a MOB-tól.  
Miután észrevételek és kérdések nem voltak, az elnök szavazásra tette fel a pénzügyi beszámolót 
és a költségvetés tervezetét, valamint azt, hogy a küldöttgyűlés felhatalmazza-e az elnökséget, 
hogy – az előző évhez hasonlóan – a később megismert adatok alapján elkészítse a teljes 2016. 
évi költségvetést. 

A jelenlévő 32 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta, a felhatalmazást megadta! 

3. Ellenőrző Bizottság beszámolója 

Kéry László, az Ellenőrző Bizottság elnöke: 
2016.február 25-én az MMSZ  székhelyén betekintettem az MMSZ készpénzes és banki 
számlavezetésébe és forgalmi kimutatásába. 
Részletes tájékoztatást kaptam a gazdálkodást érintő problémákról és a megoldásokról, 
különös tekintettel a már-már „ad hoc” ütemezéssel érkező támogatásokra és szoros 
elszámolási határidőkre! 
Kifogást nem találtam. Véleményem szerint a gazdálkodás összességében minden 
szempontból megfelel az Alapszabály előírásainak! 

A jelenlévő 32 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta! 

4. Helyszíni javaslatok megtárgyalása 

A napirendi pont helyszíni javaslatok hiányában törölve. 

5. Alapszabály változások törvényi okokból (új Ptk.) 

A levezető elnök ismertette és kivetítette az elnökség törvényi okokból szükséges Alapszabály 
változtatási javaslatait. Az szükséges Alapszabály és SZMSZ változtatási javaslatokat a 3. mellék-
let tartalmazza.  

A jelenlévő 32 küldött a beszámolót egyhangúan elfogadta! 

6. Egyebek  

A napirend keretében javaslat született a közvetlen MMSZ tagsági díj emelésére, miután a 
klubokon keresztüli MMSZ tagsági díj és a klubtagdíjak összege megközelíti, vagy eléri a 
közvetlen tagsági díjat. A levezető elnök először az emelést magát, majd a közvetlen tagdíjat 
kétszeresére, 24.000 Ft-ra történő emelését tette fel szavazásra.  

Az emelést magát: 18 igen, 12 nem, 1 tartózkodással a küldöttek elfogadták! 

Az emelés összegét: 21 igen, 6 nem, 4 tartózkodással a küldöttek elfogadták! 

 

Mellékletek száma: 3.  
Kmf. 

 

Harmath Andor főtitkár 
jegyzőkönyvvezető 

 

 Gonda Péterné  Travnik István 
 jkv. hitelesítő  jkv. hitelesítő 
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1. Melléklet 
 
 

2015. évi pénzügyi beszámoló 

– Bevételek – 
 

 
 

 

 

 

2015. évi pénzügyi beszámoló 

– Kiadások 1– 

 
 

Bevételek Ft
Tagdíj 3 871 000

MOB Működési támogatás 5 947 000

MOB Utánpótlás pályázat 300 000

EB-VB és regisztrációs díj befizetések 988 000

FAI hozzájárulás 60 000

Kamat 32 000

NAV 1 % 38 000

Egyéb 7 000 

Összesen 11 243 000

Kiadások Ft
Anyagi jellegű ráfordítások

Anyagköltség (MOB utánpótlás) 828 000

Nyomtatvány, irodaszerek 448 000

Posta, internet, telefon 223 000

Bérleti/szállásdíj (BME, Kaposvár, Tapolca, ifik) 895 000

Iroda biztosítás, rezsi, közös költség 292 000

Bankköltség 146 000

Anyagi jellegű összesen 2 832 000
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2015. évi pénzügyi beszámoló 

– Kiadások 2 – 

 
 

 

 

2015. évi pénzügyi beszámoló 

– Követelések és tartozások – 

 

 
 

 

Kiadások Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Biztosítás (Generáli, K&H) alap + 7kg felett 1 702 000

Bér és közterhei 3 637 000

Nevezési díjak, ifjúsági 100% + regisztrációs díj 1 636 000

Serleg, érmek 1 041 000

MOB regisztráció és baleset biztosítás 872 000

Utazási költségek (gk. repülő, vonat) 317 000

Személyi összesen 9 205 000

Előző diáról  2 832 000

Összes kiadás 12 037 000

Eredmény -794 000

Követelések Ft

Bihari Balázs, Bán Gergely (RC Ring licenc) 60 000

Zsengellér Gábor (regisztrációs díj) 23 000

NEA pályázat 1 458 000 

MOB követelés (2015-ről) 1 486 800

Összesen 3 027 800

Tartozások

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő + vill., gáz 1 005 768

2014. évi zárás 5 603 000

2015. évi bevétel 11 243 000

2015. évi kiadás 12 037 000

2015. évi zárás 4 809 000
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2. Melléklet 
 

2016. évi költségvetés tervezet 

– Bevételek – 

 
 

 

 

2016. évi költségvetés tervezet 

– Kiadások – 
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3. Melléklet 

Alapszabályra vonatkozó javaslatok 
Piros szöveg – törlés, változás …… Zöld háttér: új szöveg 

 

 

3. §  A (2) és (3) pont (MMSZ pecsét és zászló) felcserélve, így jobban elrendezhetők a mellékletben. 

9. §  
(3) A szakosztály, egyesület, klub a székhelye szerinti területi szövetség útján – ennek hiányában 

közvetlenül – lehet az országos szövetség tagja. Valamely felsorolt tag csak annak a területi 
szövetségnek lehet a tagja, amelynek működési területén a székhelye található.  

(4) A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz. 

12. §  
(3) A titkárság a szövetség tagjairól az adatvédelmi törvénynek megfelelő naprakész nyilvántartást 

vezet.  
(5) A szövetségből való kilépést írásban kell a titkárságon bejelenteni, amely a bejelentés napján 

szűnik meg. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól, 
és csak az ezekhez kapcsolódó jogaival élhet. 

(6) Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála esetén, a jogi személyiséggel rendelkező tag 
jogutód nélküli megszűnésével, és ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtől 
számított 6 hónapon belül nem tesz eleget. 

17. §  
(2) Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést 30 napon belül újra össze kell hívni. Az 

ismételten összehívott A megismételt küldöttgyűlés csak az eredeti napirendbe felvett 
kérdésekbenet tárgyalhatja, és azokban a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

(3) A megismételt küldöttgyűlés az eredeti küldöttgyűlési meghívóban összehívható az eredeti 
küldöttgyűlés napjára. 

(4) A megismételt küldöttgyűlés egyesülésről, szétválásról és megszűnésről csak akkor határozhat, 
ha azon a küldöttek több mint fele részt vesz. 

18. §  
(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett javaslatokat napirendre kell tűzni, ha azokat a 

küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez. Ezen határidő 
után, vagy a szövetség küldöttgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, 
ha azt a többség elfogadja. 

(4) A küldöttgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely szerepel a küldöttgyűlés 
meghívójában, vagy ha azt a (3) bekezdés szerint terjesztették be. 

20. §  
(3) A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot személyi kérdésekben, illetve ha a 

szavazásra jogosultak 1/3-a 1/5-e indítványozza. Titkos szavazás során adódó 
szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés születik.  

 
21. §  
(3) A tisztségviselőket megválasztó küldöttgyűlés előtt legalább 2 hónappal a szövetség elnöksége 

jelölő bizottságot hív össze. Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó 
javaslatot a jelölő bizottság elnöke terjeszti a küldöttgyűlés elé. A bizottság javaslata helyszíni 
jelöléssel kiegészíthető, ha azt legalább a 10 jelenlévő küldöttek 1/10-e támogatja. 
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22. §  
(1) Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni: 

b) ha a szövetség rendes tagjainak legalább 1/10-e 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri, 
d) ha a szövetség vagyona nem fedezi az esedékes kiadásokat, 
e) ha a szövetség céljai veszélybe kerültek, 
f) ha a bíróság elrendeli. 

23. §  
(7) Az elnökségi tagság megszűnik: 

b) írásbeli lemondással,  
e) törvényben meghatározott ok bekövetkeztével, 
f) elhalálozással. 

25. §  
(4) Az elnökség határozatképes, ha két tagja jelen van. 
(5) Az elnökség tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek. 

34. §  
(2) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Ctv. rendelkezései az irányadók, 

ezek keretei között a küldöttgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.  
(3) A szövetségben tisztségviselő, szakbizottsági vezető és tag, küldött és modellező szervezet 

képviselője csak a szövetség tagszervezetének tagja lehet. 
(4) Az MMSZ tagdíjait és az MMSZ tagszervezeteinek listáját az MMSZ Működési Szabályzatának 

mellékletei tartalmazzák. 
 
ZÁRADÉK 
Ezen módosított Alapszabályt a szövetség küldöttgyűlése 2016. február 28-án a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem KM34 termében tartott küldöttgyűlésén fogadta el. 
Az Alapszabályt dr. Reé András elnök (1022 Budapest, Bogár utca 10/a) 2016. március 1-én a 
szövetség irodájában (1149 Budapest, Buzogány utca 7.) írta alá. 
A Magyar Modellező Szövetséget a Fővárosi Bíróság 1990. február 5-én kelt 6.Pk.60996/2 sz. 
végzésével 1174. sorszám alatt vette a társadalmi szervezetek nyilvántartásába. 
 

-------------- 
 
Az MMSZ bélyegzőjét biztonsági okból kivesszük a mellékletek közül. 
(Korábban már volt visszaélési kísérlet a lemásolt bélyegzővel.) 
Így a 3. melléklet (MMSZ zászló) száma 2.-re változik. 
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Változások az SZMSZ-ben 
Piros szöveg – törlés, változás …… Zöld háttér: új szöveg 

 
 

3. §  
1. ……Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár, illetve az elnökség más tagja vagy 

a szervezeti egységek egyharmada legalább 1/10-e az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 
 

7. §  
8 Az MMSZ központi és területi versenynaptáraiban szereplő versenyeken csak érvényes MMSZ 

tagsági igazolvánnyal (kártyával) rendelkez ők indulhatnak, amit a verseny megkezdése 
előtt be kell mutatni a rendez őnek.  

 

ZÁRADÉK  
Ezen módosított Működési Szabályzatot az MMSZ elnöksége 2016. február 23-án hagyta jóvá. A 
szabályzat 2016. március 1-től, a szövetség honlapján történt kihirdetésétől hatályos. 
 
1.sz. melléklet  (tagdíjak) 
Azon rendes tagok tagdíja, akik 7 kg-nál nagyobb tömegű repülőmodellekre is ki akarják terjeszteni a 
felelősségbiztosítást, a fentiekhez képest 16000 Ft/év összeggel magasabb, melynek befizetési 
határideje: tárgyév január 31. 
A 7 kg-nál nagyobb tömegű repülőmodellekre vonatkozó felelősség biztosítást érdektelenség miatt a 
biztosítás évfordulójára (2016. április 1.) felmondtuk. 
 


