
Beszámoló
és közhasznúsági jelentés

a Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület közgyűlésén,
2006. december 9-én

Közgyűlésünkkel egy időben temetik a világszerte leghíresebb 
magyar sportolót, Puskás Ferencet. Tiszteletére felállva egy per-
ces csenddel emlékeztünk.

Vendégeink:
Az önkormányzattól:

Lendvay Ákos a Műv. Oszt sport referense.۪

A jegyzőkönyv vezetésére Szigeti Bélánét,
a jegyzőkönyv hitelesítésére Strigán Lászlót és Szabó Róbertet a 
közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.
A meghívón szereplő napirendi  pontokat  a  közgyűlés egyhangú 
szavazással elfogadta.

Beszámoló
Taglétszám:
Egyesületünk létszáma: 180

Ebből serdülő 59
ifjúsági: 19
felnőtt: 102

Versenyzőként nyilvántartott: 118
Közülük: serdülő 36

ifjúsági 8
felnőtt: 74

Sportbíró vizsgával rendelkezik: 35
Pártoló tag: magánszemély 28

klub, egyesület: 15

Eredményeink:
Versenyek rendezése:
Három nemzetközi versenyt rendeztünk ebben az évben is, - mind 
a három a Világ-kupa sorozat egyik fordulója.
A június elejére tervezett Puszta-kupa néven kiírt nemzetközi ver-
senyt az előző hetekben leesett nagy mennyiségű eső miatt el kel-
lett halasztani. Az új időpont - többszöri egyeztetés után - október 
7-8 lett.
A halasztás miatt a szokásos létszámnak csak fele jött el. Az időjá-
rás már kedvező volt, kis létszámmal jó versenyt sikerült rendezni. 
Másik két világ-kupa versenyünk a „Mikulás-kupa”, és a Cavalloni 
kupa, amelyet - és ezt meg kellett szokni még a nemzetközi verse-
nyeket koordinálóknak is - Liptószentmiklóson rendeztük. Mindket-
tő mágnesirányítású lejtőmenti vitorlázó modellek versenye. Az el-
ső versenyen 32 fő indult, a másodikon 30. Mindkét létszám köze-
pes részvételt jelent. Jó időjárás mellett ennek megfelelő eredmé-
nyeket értek el.
Itthon négy fordulóból álló verseny-sorozatot terveztünk a serdülő 
és az ifjúsági korosztály részére. Postaversenyként hirdettük meg, 
de nem csatlakozott hozzá senki Csak a tavaszi két fordulót ren-
deztük meg, mert legfiatalabb versenyzőink őszre elfogytak. Vala-
mi  más elfoglaltságot találtak,  mert  versenyre már  nem lehetett 
őket „összeszedni”. A tavaszi versenyeken összesen 18 fő szerzett 
valamilyen minősítési szintet.

Részvételünk versenyeken:
Európa-bajnokság:
Európa bajnokságra készültünk mágnesirányítású modellekkel. A 
teljes felnőtt csapat (3 fő) és az ifjúsági csapat is (3 fő) egyesüle-
tünk tagjaiból állt 
A részvétel költségei közül a nevezési díjat - az MMSZ-szel meg-
osztva - és az utazást egyesületünk vállalta. A szállás-étkezés ma-
radt, amit a versenyzőknek maguknak kellett kifizetni.
Az Európa-bajnokságon nem sikerült a várakozásoknak megfelelő-
en szerepelni. Mindkét csapat a 7. lett.
A Puszta-kupán a vitorlázó modellek kategóriájában egyesületünk 
versenyzői közül nagyon kevesen indultak. Kár volt kihagyni ilyen 
kedvező nemzetközi megmérettetési lehetőséget.
A 7. Mikulás-kupán és a 3. Cavalloni kupán indult szinte minden-
ki, aki a mágnesirányítású modellekkel foglalkozik. Eredményeink 
is elfogadhatóak, többnyire már csak 1-1 start rontása fordult elő, 
az sem nagy idő-különbséggel. 
Ifjúsági versenyzőink szereplésükkel feliratkoztak a világ-ranglistá-
ra. Öten szerepelnek az első 25 között, Garamvölgyi Zoltán - na-
gyon kis pont-különbséggel - az 5. helyen végzett.

Országos Bajnokságok:
Serdülő 

F1H:
Sarusi Kiss Krisztina 4.
Barna Viktor 11.
Sarusi Kiss Dorottya 26.
Mogyorósi Máté 33.
Bácsi Bence 40.

F1E
Barna Viktor 1.
Garamvölgyi Zoltán 2.
Sarusi Kiss Dorottya 3.
Cselényi Bertalan 4.
Asbóth András 5.

Ifjúsági:
F1E

Barna Péter 1.
felnőtt:

F1A
Teller Péter 7
Sarusi Kiss Balázs 9

F1D
Szabó Róbert 6.
Márkus Géza 7.

F1E
Demeter Zoltán 1.
Barna József 2.
Kovács László 3.
Asbóth Jenő 4.
Sarusi Kiss Balázs 6.

2006-ban itthon rendeztük a mágnesirányítású modellek országos 
bajnokságát, Fedémesen. Láttunk már jobb területet is, de még 
ennél jobbat nem fedeztünk fel. Keressük is állandóan.

F1L
Szabó Róbert 4.
Labancz Balázs 5.
Sugataghy Ádám 7.
Somogyi Ottó 8.
Márkus Géza 10.
Jaskó ferenc 13.



Hajómodellezők:
F1E 1 kg.

Kukorelli Károly 1.
FSR-E-ECO standard:

Kállai Zoltán 1.
Rőder Tamás 4.

FSR-E-ECO expert:
Rőder Zoltán 2.
Kállai Zoltán 4.

Mini ECO (ifjúsági)
Kállai Zoltán 2.
Rőder Zoltán 3.
Rőder Tamás 3.

Budapest-bajnokságok:
Serdülő:

F1H
Sarusi Kiss Dorottya 5
Sarusi Kiss Krisztina 6

F1E
Sarusi Kiss Dorottya 1.
Garamvölgyi Zoltán 2.
Cselényi Bertalan 4.
Mogyorósi Máté 5

Ifjúsági:
F1E:

Barna Péter 1.

felnőtt:
F1D

Szabó Róbert 6.
Márkus Géza 8.

F1E
Barna József 1.
Kovács László 2.
Sarusi Kiss Balázs 3.
Asbóth Jenő 4.
Demeter Zoltán 5.
Strigán László 7.
Komjáthy Tamás 8.
Pinkert György 9.

A Rákoshegyi Modellező Klub rendezte Fedémes mellett. Az egy-
máshoz közel lévő dombok miatt a terület nem minden szélirány 
mellett alkalmas versenyek rendezésére. Ha nincs más, gondosab-
ban kell az indítás helyét megválasztani. Sajnos az erdőben ismét 
ottmaradt egy jó modellünk. 

F1L
Somogyi Ottó 5.
Ember Péter Pál 6.
Szabó Róbert 7.
Sugataghy Ádám 10.
Labancz Balázs 14.

A 2005-ben elért eredmények összesítve:

KAT I.o. II.o.
ifj.arany

III.o.
ifj.ezüst ifj bronz

Össz.

F1A - - - - -
F1B - 1 - - 1
F1C - 2 - - 2
F1E 3 10 5 2 20
F1H - - - 2 2
F1K - 2 - - 2
F1L - 2 2 - 4
F5-7 - 1 - - 1
ECO 1 4 - - 5

F1E-1kg 1 - - - 1

F3A - - 1 - 1
RC-M - - 1 - 1
Össz: 5 22 9 4 40

Az  minősítési  eredmények név szerinti  felsorolása a  beszámoló 
melléklete.

Gazdasági ügyek:
A közhasznúsági beszámoló mérlege a 2005 évről:

Sor-
szá
m

A tétel megnevezése Előző 
év

Helyes
bítés

Tárgy-
év

1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) 135 - 106
2. I. Immateriális javak - - -
3. II. Tárgyi eszközök 135 - 106
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök - - -
5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbí-

tése
- - -

6. B. Forgóeszközök (7-10 sorok) 1247 - 1156
7. I. Készletek - - -
8. II. Követelések 132 - -
9. III. Értékpapirok - - -
10. IV. Pénzeszközök 1115 - 1156
11. C. Aktív időbeli elhatárolások - - -
12. Eszközök (aktivák) összesen 

(1+5 sor)
1382 - 1262

13. D. Saját tőke (14-17 sorok) 1382 - 1229
14. I. Induló tőke 1490 - 1327
15. II. Tőkeváltozás -108 - -98
16. ebből tárgyévi eredmény -108 - -98
17. III. Értékelési tartalék - - -
18. E. Céltartalék - - -
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) - - 33
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - - -
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek - - 33
22. G. Passzív időbeli elhatárolások - - -
23. Források (passzívák) összesen

(13+18+19+22. sor)
1582 - 1262

Tagdíjfizetés.
Egyesületünkben a tagdíjak 2006-ban a következők voltak:

Serdülők részére (14. év betöltéséig) 1 200,- Ft
Ifjúsági korúak (15. évtől tanulmányaik befejezéséig)
és kedvezményes felnőtteknek ( 60 év felett) 1.800,- Ft
Felnőtteknek 2.400.- Ft
Akik kérik a  „Híradó”-t, azoknak - életkortól függetle-
nül 2.400.- Ft
Postai kézbesítést kérve:* 3.000,- Ft
* A postai költségek emelkedése miatt 2005-óta a Híradó postai 
küldéséért 600 Ft befizetését kértem, így ez az összeg 2007-ben is 
2.400+600 = 3.000,-Ft

A Magyar Modellező Szövetség éves tagdíja 
(a biztosításokkal együtt):
Kedvezményes tagdíj (betöltött 15 éves korig) 1.000.- Ft
Kedvezményes tagdíj (16-18 éves kor között) 1.200,- Ft
Teljes tagdíj 2.400.- Ft
Nyugdíjas 1.200.- Ft
Pártoló tagsági díj (pl. sportbíróknak) 500,- Ft
Repülőmodellezők részére „FAI”- bélyeg 
(nemzetközi versenyzői igazolvány érvényesítése)

600,- Ft



Pénzügyi helyzetünk (2006. december 1-én:)
A 2006 év eleji adóbevalláskor felajánlott 1%-ot már megkap-

tuk. Ez évben ez az összeg 210.000.- Ft volt. Ez lényegesen keve-
sebb, mint az előző évben. Valaki(k)  „elpártolt(ak)” tőlünk. Köszö-
net érte mindenkinek aki most is nekünk adta.

Remélem,  a következő évben ismét többet sikerül  szerezni. 
Ennek érdekében minden tagunk segítségét kérem.

Ezeken kívül csak pályázatokból és támogatásokból lehet vala-
mit remélni. A pályázatok lehetősége is kevesebb lett, kikötéseik - 
pályázati feltételeik - sokszor olyan előírásokat tartalmaznak, ami a 
beadást előre lehetetlenné teszi.

Bár  vállalkozásra lehetőségeinket  nem adtuk fel,  és évekkel 
ezelőtt akadt is egy-két ilyen alkalom, ennek bizonytalansága és 
egyébként  is kicsi  nyeresége miatt  fenntartásunk  szempontjából 
nem lehet rá számítani. Ebben az évben sem volt ilyen munkánk.

Az önkormányzat a legnagyobb segítséget a helyiség fenntar-
tásával adja. Ezen kívül pénzbeli támogatást is kaptunk, erre az 
évre 400 ezer forintot. (Szóbeli tájékoztatásuk szerint ez függ a lét-
számtól, eredményességtől, rendszeres működéstől. stb.) Valószí-
nű hogy rólunk nem sokat tudnak. Vagy - elveik ellenére - másként 
értékelik az egyes sportágakat, mint azt „elvileg” elhatározták. 
December elején - ezer forintra kerekítve - gazdasági helyeztünk a 
következő:

Bevételek: ezer Ft-ban
Sport 829
Vállalkozási: 187
Pályázatokon szerzett:* 950
Tagdíjak - támogatások: 410
1 % 210

Összes bevétel: 2.586

Kiadások:
Működés fenntartása: 296
Sport: 1.819

Összes kiadás: 2.115
Bankszámlán: 471

Összesen: 2.586

A Puszta kupán közepes volt a létszám, ezért nyereségünk már 
nem volt a versenyen. A nagy létszámhoz igazított költségeket át 
kell nézni, és ahol lehet, csökkenteni. Nem mindenkinek fog tetsze-
ni, de nem lehet másként a versenyt fenntartani. 
A két mágneses versenyt is sikerült - éppen csak - „0”- ra „kihozni”

A következő évi tervek:

Szabadonrepülő kategóriák:
Szabadonrepülő modellek.
Gyakorlásra, tanulásra rendkívüli lehetőségünk a Mátyásföldi repü-
lőtér. Nagyon keveseknek van ilyen alkalmuk a rendszeres gyakor-
lásra. Nem használjuk ki eléggé.
Versenyeink helyszíne biztosított. Tass község melletti legelő, mé-
retei következtében (3x4 km) a legjobbak közé sorolható. A terüle-
tet átszelő csatornán a vízügyi vállalkozás - kérésünkre - még a 
múlt  évben behelyezett  a  csatornába  két  nagyméretű  műanyag 
csövet, az átjárás megkönnyítése érdekében. Ezt a mi költségünk-
re kértük, ők behelyezték, és nem közöltek költségeket. Köszönjük
Mágnesirányítású modellek.
Találtunk olyan területet, amelyik sok szempontból jobb minden ed-
diginél, bár a liptószentmiklósit meg sem közelíti. Kipróbáltuk a te-
rületet, csak nagy körültekintéssel használva lehet elfogadhatónak 
nevezni.

Zárttéri modellek 
Repítés és versenyek-helyszíne a Budapesti Műszaki Egyetem au-
lája. (Amíg dr. Reé András ott dolgozik, meg tudja szerezni az en-
gedélyt versenyek rendezésére.)
Ha egyesületünk versenyzői igényelnék a repítésre alkalmas ter-
met, biztosan megtalálnánk kerületünkben is a beállításra, berepí-
tésre használhatót. Versenyzőink idáig mindig csak a kiírt  verse-
nyek előtti napokban (órákban) készülnek el - ha elkészülnek. Ko-
rábban még egyszer sem tudtak volna repíteni.
Rádióirányítású motoros modellek 
Egyéb versenyekhez szükséges területek lényegesen kisebbek - 
ezek a rádióirányítású modellek kategóriái - ezeknél a helyszínek-
kel jelentős gondok nincsenek.
Frekvencia-egyeztetés mellett - ez saját érdeke is mindenkinek - 
erre a célra nagyon jó a mátyásföldi repülőtér. Az oda szerveződött 
társaság valamilyen módon rendet kíván tartani. Mi nem használtuk 
elegen és rendszeresen a repülőteret, igazodnunk kell a jelenlegi 
többséghez - akkor is, ha közöttük nagyon kevés a hivatalos verse-
nyeken is résztvevő.

Versenyzés
Serdülők - ifjúságiak
Ismét legfontosabb célunk a serdülő és ifjúsági korosztályok részé-
re rendezett versenyeken való részvétel. Ezek elsősorban a Buda-
pest-bajnokságok és az Országos Bajnokságok. 
A serdülő és ifjúsági versenyzők részére ismét kiírtunk minősítés 
megszerzése és versenyzés gyakorlása érdekében „minősítő” ver-
senyeket. Négy fordulót terveztem úgy, hogy az eredményhirdetés 
és díjkiosztás a négy forduló összesítése alapján a közgyűlésen 
lesz.
E versenyekre Mátyásföldön nagyszerűen fel lehetne készülni. A 
felkészülés sok-sok repítésből áll, ezt még nem tudja mindenki. Az 
idei  év  is a felkészületlenül  versenyzések éve volt,  látszik is az 
eredményeken - illetve az eredménytelen szerepléseken.
A négy versenyen, amit kifejezetten a serdülő és ifjúsági korúak ré-
szére szerveztünk, a 38 ilyen korú, és modellezésre jelentkezett, 
versenyzőként nyilvántartott tagunk közül összesen 16 fő jött el leg-
alább egyszer erre a versenyre. Huszonketten megépítették mo-
delljüket, és egyszer sem „értek rá” eljönni és kipróbálni.
Ifjúságiak - felnőttek:
Itthon is lesz két világ-kupa forduló a szabadonrepülő modellekkel 
versenyzők részére: a Puszta-kupa, és a Vörös Jenő emlékver-
seny. E két alkalommal eredményes szerepléssel már fel lehet ke-
rülni a világ-ranglistára.
Külföldre utazást csak a mágnesirányítású kategóriában tervezünk, 
de ha ilyen kívánság merülne fel, bármelyik másik versenyszám-
ban is lehet  külföldi versenyre utazni.  Ezeket a lehetőségeket a 
nemzetközi  versenynaptár  megjelenésekor  lehet  felmérni  és  az 
utazást elhatározni.
Ezek az utazások mindenkinek saját költségére történhetnek.

Válogatott-keret tagságra esélyesek:
Repülőmodellezés:

Mágnesirányítású kategóriákban:
ifjúsági:

Garamvölgyi Zoltán
Cselényi Bertalan
Sarusi Kiss Dorottya

felnőttek
Sarusi Kiss Balázs
Barna József
Demeter Zoltán

Barna József tanulmányai miatt a válogatottsággal járó felkészü-
lést nem vállalta, ezért helyette a következő,

Kovács László
lett a válogatott keret tagja



Hajómodellezés
Pálla Csaba
Kukorelli Károly

EB-VB 
Mágnesirányítású modellek Európa-bajnokságát Erdélyben rende-
zik ismert helyen, Tordán. Úgy tervezzük hogy megyünk. Most már 
természetes, hogy ifjúsági csapatot is viszünk. Van már három ver-
senyző - még tartalék is! - , csak tudjunk addig sok versenyen részt 
venni a megfelelő gyakorlat megszerzése érdekében.
Előzetes tudomásunk szerint június harmadik hetében rendezik, te-
hát nagyon rövid a felkészülési idő.

Verseny-rendezés:
Nemzetközi versenyek
Világbajnokság
A mágnesirányítású modellek  világbajnokságát Erdélyben, Torda 
mellett rendezik.

Puszta kupa - június elején.
Ebben az évben újabb kategóriákkal bővítettük a „műsort”. Felvet-
tük a két kis kategóriát, az F1H-t (A-1) és az F1G-t („téli kupa” gu-
mimotoros)
Nagyon kedvező a szállás a város közepén, a strand területén el-
helyezett kemping, amit már nagyon megszerettek vendégeink.
Időbeosztás:

Megérkezés-regisztráció
mindkét versenynapra június 1

F1A versenynap június 2
F1B, C, J, P versenynap június 3
Elutazás június 4

Mikulás kupa - Cavalloni kupa Liptószentmiklóson,
Múlt évtől kezdve - a Liptószentmiklós - i modellezők javaslatára 
külön-külön rendezünk két-két fordulót. Ők szeptember közepén, 
mi május második felében. Nekik könnyebb a dolguk, mert a kitű-
zött időpontjaikat semmi nem befolyásolja. Nekünk - május végén - 
alkalmazkodni kell a Puszta kupa kitűzött időpontjához.
Ezek időpontjai:

Érkezés, jelentkezés (regisztráció) május 18.
8. Mikulás-kupa május 19.
4. Cavalloni kupa május 20.

Még mindig csak két klubban foglalkoznak ezzel a kategóriával, a 
másik Rákoshegy. 

Hazai ifjúsági verseny-sorozat:
Négy fordulóból áll, kettő tavasszal (03.04 és 06.10), kettő ősszel 
(09.23 és 10. 14). Két korcsoportban (serdülő - ifjúsági) minden ka-
tegóriában, amellyel minősítési szintet lehet elérni.
Értékelés versenyenként, díjkiosztás a közgyűlésen a négy forduló 
összesített eredményei alapján.
Mind a négy alkalomra kérem felnőtt versenyzőinket, jöjjenek el és 
segítsenek a fiataloknak megtanulni versenyezni.

Egyebek
Tavaszi tanfolyam kezdőknek.
Januárban is fogadunk kezdőket, - ha létszámuk indokolja, - külön 
csoportot szervezünk nekik.

Kérjük az 1%-ot
Kérek mindenkit, segítsen támogatókat szerezni az 1% felajánlá-
sához. Adószámunk az előtérben megtalálható a jelenléti ív mellett 
az asztalon. 

Pártoló tagokat hívunk.
Pártoló tagokat szívesen fogadnánk. Elsősorban egykori modelle-
zőinket kérem, fogadják el ezt a kérésünket, de fiatal versenyző-
reménységeink szüleit is örömmel látnám pártoló tagjaink között.
Jelentkezni lehet a tagnyilvántartó lap kitöltésével és aláírásával.

Kapcsolattartás.
Tagjaink közül már nyolcvanat tudtunk értesíteni ilyen elektronikus 
úton. Valószínű hogy többeknek is van már  E-mail  címük,  csak 
még nem tudunk róla. Kérem, akinek van internetes címe, írja fel, 
vagy  küldjön  egy  rövid  jelentkezést  egyesületünkhöz:  
info@cavalloni.hu-ra, hogy beírhassuk nyilvántartásunkba. Jó lenne 
erre a módra átszokni a nehézkesebb levelezésről - akinél csak le-
het. Egy feltételt kérünk: csak az vállalja az internetes kapcsolattar-
tást, aki hetenként legalább egyszer megnézi (és kiüríti) leveleslá-
dáját.
Ez  a  kapcsolattartás  tavasszal  még  elfogadhatóan  működött. 
Szeptember óta mintha nem is lenne. Ennyire megváltoztak a szo-
kások, vagy mindenki ilyen elfoglalt lett?

Szavazás:
1. A közgyűlés a beszámolót - egy tartózkodással - elfogadta.
2. A közgyűlés a 2005-ös évi mérlegbeszámolót egyhangú szava-
zással elfogadta
3. A közgyűlés a közhasznúsági beszámolót egyhangú szavazás-
sal elfogadta.

Hozzászólások:
Jaskó Ferenc: kéri, hogy az egységes versenyzői kártya által bizto-
sított kedvezményeket szerezzük be írásban, mert akinek nincs In-
ternet-hozzáférése, nem szerezhet tudomást ezekről a lehetősé-
gekről.
Válasz: A kedvezményeket tartalmazó könyv-szerű összeállításból 
az MMSZ is csak egy példányt kapott. Vastag, sok oldalas kiad-
vány. Megpróbálok egy példányt szerezni, de ha nem sikerül, csak 
a fénymásolás marad. Ez azonban nem tartalmazza az év közben 
kötött újabb szerződéseket, tehát nem teljes. Naprakész informá-
ció csak az internetről szerezhető be.

Budapest 2006 december 9.
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Szabó Róbert
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