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  A 2006.március 18-i közgyőlés óta egy év el, telt ezen idı alatt több olyan esemény történt, ami 
döntıen befolyásolta, és most is befolyásolja a Magyar Modellezı Szövetség létét, mőködését. 
 A szervezeti életet döntıen befolyásolja egy olyan tény, amikor változik az „elöljáró szerv” felépítése és 
létszáma. 
 A 2006. évi választások után, 2006. augusztus 1-tıl létezik hivatalosan az új sportirányítási intézmény, 
az -Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumon- belül a ÖTM Sport Szakállamtitkárság, melynek 
vezetıje, Elbert Gábor, aki elızıleg a Nemzeti Sportszövetség fıtitkára volt.  
 A székhely maradt a 1054 Budapest Hold utca 1 
 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Sport Szakállamtitkárság  

szervezeti felépítése 
     

  Szakállamtitkárság   

  Szakállamtitár Titkársága   

Stratégiai és NevelésiOsztály    Szakmai fıtanácsadó 
Kapcsolatok az Új Magyarország  

programhoz 
EU-kapcsolatok   

Nemzeti Sportstratégia  sportdiplomácia   

közoktatás  sportsajtó   

felsıoktatás  parlamenti bizottság   

szakemberképzés  köztestületek  Sportlétesítmény-fejlesztési Titkárság 
(Osztály) 

sporttudomány (Tudásmenedzsment)  beruházás 
sportegészségügy    fejlesztés 

sportgazdaság    nemzeti sportközpontok felügyelete 

sportmarketing    kiemelt projektek 

finanszírozási modellek     

  Sportfıosztály   

  Titkárság   
     

Sportigazgatási Osztály 
 

 Versenysport és Utánpótlás 
Osztály 

"mindenki sportja" 
Szabadidıs-sport Osztály 

területi sportigazgatás  utánpótlás  szabadidısport 
sportjog, szabályozás  szövetségek (stratégia)  Sport rekreáció 

ellenırzés  egyesületek (mőhelytámogatás)  diáksport 

sportinformatika  mőködés  tömegsport 

pályázatok  szakmai programok  fogyatékos sport 

szakáll. Koordináció  hazai rendezéső világversenyek  sportturizmus 

hatósági igazgatás  Mezı, Ezüstgerely, Wesselényi   

 
  

1. Szervezeti élet  
 
 Biztosan furcsának tőnik, hogy egy törvény születésének körülményével kezdıdik a szervezeti élet 
értékelése, de ez egy fontos momentum, még ha ellentmondásosnak is tőnik. 
 
              WADA 1999-ben alakult meg Lausanne-ban, a NOB kezdeményezésére. Célja, hogy egy egységes 
szabálykönyv (Kódex) kidolgozásával harmonizálják és szabványossá tegyék a különbözı tagországok 
doppingellenes politikáját, ellenırzı rendszerét, jogszabályait, nevelı és informatikai bázisát, a szankciókat.  
Magyarország teljesíti befizetési kötelezettségeit és aktívan részt vesz a WADA nagy nemzetközi konferenciáin, a 
magyar doppingellenırzı szervezet – a WADA értékelése alapján - a világ legjobbjai közé tartozik. 

A Nemzetközi Doppingellenes Egyezmény kidolgozására az UNESCO-t kérték fel. Az Egyezmény, amely 
a világ kormányzati és nem-kormányzati sportszervezetei számára létrehozott kötelezı érvényő nemzetközi 
közjogi eszköz, 2007. február 1-én lépett életbe. A magyar sportigazgatás a ratifikálást követıen hivatalos 
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résztvevıje lesz az UNESCO Fıigazgatója által összehívott Részes Államok Konferenciájának, és ezáltal is 
figyelemmel kíséri a nemzetközi doppingellenes szabályozás tagállami folyamatait, valamint folyamatosan 
kinyilvánítja a magyar kormány elkötelezettségét a doppingellenes harcban. 

 
 Még az NSH által, 2005 júniusában kidolgozott „Nemzeti Doppingellenes Stratégiát” valamint a FAI 
által kidolgozott dopping ellenes határozatot figyelembevéve, a szövetség is kidolgozta Doppingellenes 
Stratégiáját.  

Ez egy kötelezı passzus volt, annak ellenére, hogy Dr. Bakanek Györggyel történı egyeztetés után 
bizonyossá vált, hogy a modellezıkre nem vonatkozik ez a szabály. Megállapítást nyert, hogy szövetség tagjai 
által őzött sporttevékenység a Nemzetközi Repülıszövetségen (FAI) belül annak Repülımodellezı 
Bizottságához (CIAM) tartozik. Jelen pillanatban ez a bizottság nem igényli a dopping vizsgálatot, (nálunk a 
modellek versenyeznek). 

 
 Ezek után rátérve a valós életre,  év folyamán a kategóriák fejlıdési ütemét figyelembevéve a következı 
szabályzatokat készítették el a különbözı szakbizottságok, és többnapos egyeztetés után került végleges 
formába. 
 
2006.04.06 Elkészült az 1/10-es autós RC pályaversenyek szabályzata  
A szabályzat olvasható és letölthetı a "Szabályzatok" menüpont alatt.  
 
2006.04.30 Elkészült az 1/8-as autós RC terepversenyek szabályzata  
A szabályzat olvasható és letölthetı a "Szabályzatok" menüpont alatt.  
 
2006.05.17 Elkészült az 1/8-as RC autós pályaversenyek szabályzata  
A szabályzat olvasható és letölthetı a "Szabályzatok" menüpont alatt.  
 
2006.04.29 MMSZ Biztonsági Szabályzat  
Az MMSZ elnöksége 2006. április 21-én tartott ülésén elfogadta az MMSZ kibıvített Biztonsági Szabályzatát, 
amely a Mőködési Szabályzat melléklete. A szabályzat 2006. május 1-tıl hatályos, olvasható és letölthetı a 
"Szabályzatok" menüpont alatt. 
 
2006.06.02 FAI RC mőrepülı kategóriák szabályzata  
Elkészült a FAI  RC mőrepülı kategóriák (F3A, F3M és F3P) szabályzatának magyar fordítása. A szabályzat 
olvasható és letölthetı a "Szabályzatok" menüpont alatt.  
 
 A szervezeti élethez szorosan kapcsolódik az, hogy miként alakult a 2006-os évben a  Magyar 
Modellezı Szövetség tagszervezeteinek száma és a tagság létszáma: 
 

Év Összes tag Serdülı Ifi M őködı egyesület 
2005 1193 130 185 68 
2006 1472 112 244 75 

  
Ezt a nagymérvő létszámnövekedést annak köszönhetjük, hogy a tárgy év során 5 új tagszervezet alakult 

és két régi tagszervezet kezdte meg ismét tevékenységét: 
 
Az év folyamán az alábbi új tagszervezetek csatlakoztak a szövetséghez: 
 

Klubnév Klubvezetı 
RC Off-Road Autómod. Egyesület Hegyi Mihály 
Grim RC Modellautó Sportegyesület Wohlmuth Tamás  
Kunszentmárton MK Kövér Lajos  
Gyöngyösi Modellezı SE Dobrocsi Gábor 
Mátra Modellezı SE Szabó Péter  

 
Ismét aktívan dolgozó klubok: 

 
Klubnév Klubvezetı 

Gyapjúmosó Aerokör Krassó Tamás  
Aero Piro-Play Modellezõ Egylet Orbán József 
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Amint a táblázatból is kiderül, a létszámnövekedést elsısorban a szövetséghez csatlakozott 
autómodellezıknek köszönhetı, de természetesen az új és ismét aktív repülımodellezı klubok is eredményezik a 
jelentıs létszámnövekedést. 

 
Lehet, hogy furcsállni fogja valaki azt, hogy milyen nagy eltérés van a serdülı és ifjúsági adatok között. 

Ez abból adódik, hogy sajnos a serdülık is „öregednek” és gyarapítják az ifik létszámát. 
Annak ellenére, hogy jelentısen növekedett a szövetség létszáma,  az elmúlt évben már nem volt jelentıs 

eltérés a Szövetség és az NSSZ (SIR) tagnyilvántartása között, ez azt jelenti, hogy javult az adatok közlésének 
színvonala.  

Azonban még mindig fennáll az a gond, hogy nem mindig jelzik a lakáscímváltozásokat, errıl csak akkor 
értesülünk, ha a számukra küldött levél visszajön, „ a címzett ismeretlen” jelzéssel. Ez azért is káros, mert így 
„hamisadat” kerül a SIR rendszerbe, és ha baleseti esemény történik, csodálkozni fog az érintet, hogy nem 
foglalkozik vele a biztosító, mert nem egyeznek az adatok! 

Eredményezi azt is, hogy a helytelen adat miatt elesik különbözı kedvezményektıl, amit a SIR kártya 
biztosít. 

Ahhoz, hogy a szövetség megfeleljen a Nemzeti Sporthivatal és a Sporttörvény által támasztott 
követelményeknek, nagyon gondosan tanulmányozni kell az 1. sz. mellékletben foglaltakat és minden segítséget 
meg kell adni ahhoz, hogy az ebben foglaltakat maradéktalanul végrehajthassuk. Ezzel nem csak a sportág 
fejlıdésének teremetjük meg feltételeit, hanem bevonhatjuk a „hobbymodellezıket” a szövetség vérkeringésébe. 
 

2. Utánpótlás 
 
 Amikor az utánpótlás-nevelés értékelésére kerül sor, úgy látszik egy visszatérı fordulat lesz a 
beszámolóban a következı: „El ıre kell bocsátani, hogy az értékelés nem lehet 100%-os, mert még mindig nem 
kapunk meg minden versenyjegyzıkönyvet!” 
 
 Sajnos nem értik meg a verseny rendezıi, hogy jegyzıkönyv nélkül, nem verseny a verseny.  
Jegyzıkönyv nélkül nem lehet hitelesen igazolni, hogy a szövetség tagszervezetei hány versenyt rendeztek, 
mikor és hol, hányan vettek részt a versenyen és milyen eredményt értek el. 
 Ezek hiányában nem tudjuk kiadni a különbözı iskolákba felvételüket kérık részére a szükséges 
igazolásokat, mely  adott esetben plusz pontokat jelent a felvételét kérı diáknak. Azonban ez lehet a kisebbik 
gond, a nagyobb az, hogy nem tudja a szövetség maradéktalanul teljesíteni a Állami Sportinformációs Rendszer 
részére adandó jelentést. 
 

A Cavalloni Ferenc SE által rendezett négy fordulóból álló versenysorozatot, még nem vált területi vagy 
országos méretővé, pedig ez nagyon jó alkalom lenne a serdülıkorú versenyzık tapasztalat szerzéséhez. Ez egy 
olyan versenysorozatnak  indult, melyet egy idıben több helyszínen lehet megrendezni és a jegyzıkönyvet el 
kell küldeni a Cavalloni F SE-nek! 

 
A diák olimpián meghonosodott F1-KE (szabadon-repülı elektromotoros) kategória versenyein lassan 

növekedett indulók száma, a kategória „egyszerősége” miatt egyre többen érdeklıdnek a versenyzési lehetıségek 
iránt. 

A BERVA modellezı egyesület Recsken mőködı – Vasas Zoltán által vezetett – szakosztályában, 
sikeres próbálkozás történt az F1J robbanómotoros kategória meghonosítására. Az országos bajnokságon három 
versenyzı kísérelte meg a versenyzést, egyenlıre még nem teljes sikerrel. Ugyancsak Vasas Zoltán tesz kezdeti 
lépéseket arra, hogy meghonosítsa a légmotoros modelleket. Egyenlıre a kategóriának nincs FAI szabálya, így 
csak hazai ideiglenes kategóriaként szerepelhetne.  
 A Budapesti Modellezı Szövetség, a Budapesti Modellezı SE és a Csepeli Modellezı SE 2006-ban 
ismét meg rendezte a diák tábort, melyen immár hagyományos, hogy a tábor ideje alatt 3 verseny van. 

A  BKV pályán továbbra is folyamatos a serdülı modellezık oktatása és versenyeztetése. 
Az utánpótlás nevelés lehetıségei igyekeznek megvalósulni az autó és hajó szakágakban is. Igaz, hogy 

ezekben a szakágakban, a technikai követelmények miatt, sokkal nagyobbak az anyagi követelmények. 
 
Az utánpótlás-nevelés egyik követendı példája a „Mőrepülı oktatótábor” az orosházi repülıtéren.   

Ennek a tábornak a fı célja az F3A  Motoros mőrepülı modellek és RC-M rádióirányítású motoros modellek 
(hazai ideiglenes) kategória  őzıi táborának népszerősítése és versenyein résztvevık létszámának növelése. 
Ebben aktív segített nyújtott Takács Béla Nóbik Gyulának és táborának.  

Ugyancsak az utánpótlás neveléshez tartozik az F3A kategória sportbíróinak képzése. Ezt az 
tanfolyamot Takács Béla és Baksa Zsolt szervezték meg és vizsgáztatták le a leendı sportbírókat. 
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Az alábbi tagszervezetek biztosítják folyamatosan az utánpótlást: 
 

KlubNév Serd Ifi Össz  KlubNév Serd Ifi Össz 
Cavalloni Modellezı SE 32 8 40  Grim RC Modellautó Sportegyesüle 1 3 4 
Debrecen Városi Modellezı Klub 21 7 28  Borsodi Aero Modellezı Klub 3 0 3 
BERVA Modellezı SE 15 6 21  Soproni Modellezı SE 3 0 3 
Zalaegerszeg Városi Modellezı K. 9 4 13  Taszári HSE Modellezı Szakoszt. 2 1 3 
RC Off-Road Autómod. E. 6 6 12  Mőegyetemi Modellezı Klub 0 3 3 
Dunatáj Modellezı SE 11 0 11  Pécsi Ércbányász Modellezı SE 0 3 3 
Orosháza Városi Modellezı SK 10 1 11  Csepeli RC Autómodell  SC 2 0 2 
Herendi Modellezı SE 7 3 10  Kecskeméti Modellezı SK 2 0 2 
Csepel Modellezı SE 5 4 9  MTTSZ Baja Városi Modellezı Klub 2 0 2 
Dobos István Modellezı SE 4 5 9  Városi Mőv. Kp. Mod. Kör 2 0 2 
Kinizsi Modellezı K. Nagykırös 3 6 9  Gyıri Modellezı SE 2 0 2 
BKV Modellezı SE 6 2 8  HORT S.E. - MMBK 1 1 2 
Zalalövı Modellezı Klub 6 2 8  Aero Piro-Play Modellezı Egylet 1 1 2 
Dabas Városi Modellezı Klub 5 3 8  Szeged Városi Modellezı SE 1 1 2 
Mátraverebélyi Modellezı Klub 4 4 8  Székesfehérvári Mod. Egyesület 1 1 2 
Budapesti Modellezı SE 3 5 8  Mosonmagyaróvári Városi MTSE 1 1 2 
Pécsi Ércbányász Modellezı SE 7 0 7  Vörösmarty Modellezı Kör 0 2 2 
Berekfürdıi Müv.Ház. Mod. Szako. 7 0 7  Skorpió SE Modellezı Szako. 0 2 2 
Gábor Áron Diákspot Egyesület 0 7 7  Csongrádi RMTSe Mod. Szakoszt 1 0 1 
Gyermekek Háza Modellezı Klub 6 0 6  Modellezı Klub - Biharkeresztes 1 0 1 
ATTSZ Modellezı Klub 6 0 6  Mátra Modellezı SE 1 0 1 
Szekszárdi Modellezı Klub 5 1 6  Mende Repülı Modellezı SK 1 0 1 
Szajoli Modellezı Klub 4 2 6  Kunszentmárton MK 1 0 1 
Csepel Mősz.Középiskola Mod.Sz. 3 3 6  Pápai Modellezı Klub 1 0 1 
Nyíregyháza Városi Modellezı K. 4 1 5  Hódmezıv.h. Városi Modellezı SE 0 1 1 
Kaposvári Modellezı SE 3 2 5  Berekfürdıi Müv.Ház. Mod. Szako. 0 1 1 
Rákoshegyi Modellezı Klub 4 0 4  Asbóth Oszkár Modellezı Klub 0 1 1 
Balassagyarmati Mod. Egyesület 4 0 4  Mende Repülı Modellezı SK 0 1 1 
Nyitra úti ÁMK Mod. Szakosztály 4 0 4  Pestmegyei Közp. Modellezı K. 0 1 1 
Budapesti Autómodellezı Klub 3 1 4  Textiles Modellezı Klub 0 1 1 
Székely Mihály Modellezı SE 3 1 4  Baross Gábor Modellezı Klub 0 1 1 
Várpalota Városi Modellezı Klub 3 1 4  Ölbı Községi Modellezı SE 0 1 1 

 
 

3. RENDEZVÉNYEK, VERSENYEK  
 

 A szövetség tagszervezetei a 2006-os évben is több alkalommal rendeztek modell bemutatókat, annak 
érdekében, hogy a fiatalokkal megismertessék és megszeretessék a modellezést. 
 

Sajnos egy újság hírrel kell kezdeni a rendezvényekrıl szóló beszámolót. 
 
 İcsény 2006. május 13., szombat 17:07 
Ketten meghaltak, amikor egy repülıgépmodell zuhant a nézık közé. 
Feltételezések szerint frekvencia-zavar okozhatta a repülıbalesetet İcsényben. Ketten meghaltak, amikor a 
szekszárdi repülıklub hagyományos rendezvényén egy repülımodell csapódott a közönség közé. 
A rádióvezérléső gépet egy német modellezı vezette, aki szakemberek szerint Európában az egyik legbiztosabb 
kező pilóta. A gép jó egy órával a bemutató megkezdése után szállt fel és a 6-7 perces mőrepülı-program felét 
lerepülte. Decs felıl fordult vissza a repülıtérre, de a fordulóból nem sikerült kivenni a gépet és az 20 fokos 
szögben, 100-130 kilométeres sebességgel a kordon mögött elvileg biztonságos helyen álló nézık közé csapódott.  
A baleset során ketten életüket vesztették. Három sérültet a mentık vittek a szekszárdi kórházba, egy negyedik 
személy pedig maga ment be. Mindegyikük kisebb zúzódást, hámsérülést szenvedett, s valamennyien 
hazamehettek.  
Feltételezések szerint a repülımodell egy idegen rádióadó, netán egy azonos frekvencián mőködı taxi 
rádiójának zavarójelei miatt vált irányíthatatlanná. A baleset valódi okának kiderítésére a Tolna Megyei 
Rendır-fıkapitányság szakértık bevonásával folytatja a vizsgálatot. 
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 2006. november 15-én a Hungaroringen az MMSZ támogatásával került megrendezésre az 
autómodellezık „Díjkiosztó gálája”. 
 A gálára 2006-ban elsı alkalommal a Szövetség biztosította a különdíjat Cserkuti Gábor részére, több 
éves eredményes versenyzése és munkája elismeréseként, valamint az egyes kategóriák elsı három helyezettje 
számára a díjat. Reméljük, hogy ez egy egészséges folyamattá válik. 
 

 
 A 2005. évhez hasonlóan továbbra is jelentıs, és sajnos egyre komolyabbá váló gondot okoz a 

különbözı versenyek megszervezése és lebonyolítása.  Hajómodellezıknél tavak magánkézbe kerülése, zárttéri 
kategóriában a debreceni egyetem aula magas bérleti díja nem változott, sıt várható hogy a Mőszaki Egyetemen 
is bérleti díjat kell fizetni. Az RC modellezıknél a repülıterek magánkézbe kerülése is fokozza a nehézségeket, 
ugyanis ez is magas bérleti díjat eredményezhet. Szabadonrepülı kategóriában erısen hátráltatja a repítési 
területek hozzáférhetıségének romlása és bizonytalansága, a területek minısége. 

 A fenti hazai gondol ellenére, világversenyeken az alábbi eredményeket érték el versenyzıink: 
(nem fontossági, hanem kronológiai sorrendben) 

 
2006.06.18 Vasárnap zárttéri világrekord!  
Az F1D modellek Budapest bajnokságán Orsovai Dezsı 32 perc 52 mp-re javította saját, 2005. augusztus 20-án 
felállított 32 perc 04 mp-es világrekordját a 8-15 m-es teremkategóriában. A versenyen dr. Reé András is jobb 
eredményt (32:13) ért el az érvényes világrekordnál. 
 
2006.07.09 Vasárnap Orsovai Dezsı folytatja! Újabb zárttéri világrekord!  
Az F1D zárttéri modellek Várszegi Géza emlékversenyén (Mőegyetem, aula) Orsovai Dezsı kétszer is 
megjavította 32 perc 52 mp-es, két héttel ezelıtt felállított saját világrekordját a 8-15 m-es teremkategóriában. 
Elıször 33 perc 34 mp-re, majd a következı startjában 33 perc 42 mp-re módosította a világrekordot. 
 
2006.07.21 Péntek F1C érmek Odessából! 
A szabadonrepülı modellek Európa bajnokságán, Odessában a magyar F1C csapat (Zsengellér Gábor, Patócs 
László és Magyari Levente) ezüstérmet szerzett. Zsengellér Gábor az egyéni versenyben bronzérmes, Patócs 
László 12., Magyari levente 16. lett. Az elért helyezésekért, az ÖTM Sport Szakállamtitkársága a három 
versenyzıt eredményességi jutalomban részesítette. Azért csak hármukat, mert ez volt az egyetlen verseny mely 
megfelelt a Sporttövényben megfogalmazott követelménynek, ami a résztvevı országok számát illeti. 
Az F1A csapat 11. helyezett (Vörös Jenı (13.), Nótáros Attila 44., Vasas György 62.).  
 
2006.07.23 Péntek Hajós VB-érem Thaleból! 
A motoros hajómodellek németországi világbajnokságán Kukorelli Károly 12,58 mp-el bronzérmet szerzett az 
F1-E 1 kg-os kategóriában, az elért eredmény új magyar csúcs, az eddigi eredmény 13.5 mp volt. 
 
2006.08.11 Péntek Ifi arany és döntıs helyezések az FSR motoros hajó VB-n Norvégiában 
Strandefjordenben. A juniorok között Kiss Dániel az FSR-O7.5 kategóriában világbajnok lett, továbbá az FSR 
V7.5 kategóriában  4. és  FSR V3.5 kategóriában 5. helyezést is elért. Az FSR-V15 kategóriában Tarr Tamás 5., 
Angel Csaba 7., FSR-V3.5-ben Berta András 8. helyezett. Az F1-V15-ös kategóriában Bertók István negyedik 
helyezést ért el. 
 
2006.08.20 Vasárnap XIV. Dorcol Kupa nemzetközi F1D zárttéri verseny, Belgrád 
A 2007-es belgrádi EB elıkészületek jegyében megtartott versenyen Orsovai Dezsı háromszor javított a magyar 
rekordon és csak 3 mp-el elmaradva az érvényes világrekordtól (15-30 m) ezüstérmes. Dr. Reé András a 4., 
Simon Gyula 7., Sükösd Zoltán 8. A gyıztes német Lutz Schramm megjavította Jim Richmond (USA) 
világrekordját. 
 
2006.09.16 Szombat Nosko Memorial, Liptószentmiklós, Szlovákia 
F1E (önirányítású vitorlázómodellek) világkupa versenyén Garamvölgyi Zoltán nyert az ifjúságiak között.  
 
2006.09.24 Vasárnap 21. Vár Kupa körrepülı nemzetközi verseny, Gyula 
A világkupa sorozatba tartozó versenyen az F2A-ban Kalmár Sándor 295,5 km/ó sebességgel nyert, Elekes Imre 
3., Orvos Ferenc 5., az ifjúsági Baji Ádám pedig 6. helyezett. Az F2B mőrepülı számban Tokaji Tamásnak a 2., 
Mórotz Attilának a 3., Wadovich Zoltánnak az 5., az ifjúsági Csáki Gábornak a 6. helyet sikerült megszereznie. 
Az F2C team-racing versenyben két ukrán páros után a Mohai István–Szvacsek Ferenc páros a 3., az Orvos 
Ferenc–Kasoly Attila páros a 4., a Baglyas János–Baglyas Árpád páros pedig 5. helyezett. 
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2006.10.06 Péntek Zárttéri világbajnokság, Slanic-Prahova, Románia 
Slanic-Prahova sóbányájában az Orsovai Dezsı, Sükösd Zoltán, dr. Reé András összetételő magyar csapat 
bronzérmet szerzett. A csapat tagjai az egyéni versenyben Orsovai Dezsı a 9., Dr. Reé András 11. és Sükösd 
Zoltán 13. helyezést érték el.  
 
 A külföldi versenyek mellett az érintett megyei szövetségek és klubok segítségével 2006-ban az alábbi 
versenyek kerültek megrendezésre: 
 2006-ban 16 nemzetközi versenyt rendezett a szövetség valamely tagszervezete, autómodellezésben 2, 
hajómodellezésben 2, és repülımodellezésben 12 verseny, ez utóbbiból 8 volt világkupaforduló. A világkupa 
fordulók regisztrálási díját a rendezı tagszervezetek biztosították.  
 Ki kell emelni azt a tényt, hogy Kaposvári Textiles Modellezı Klubot kérték fel egy nemzetközi 
sorozatba illı verseny megrendezésére. A versenyen résztvevık elégedetten nyilatkoztak a pálya állapotáról és a 
verseny lebonyolításáról. 
 A rendezı tagszerveztek a következık:  
 BERVA Modellezı SE. ; Budapesti Modellezı SE.; Cavalloni F. SE.; Csepel Modellezı SE.;. Dobos I. 
MSE.; Herendi Modellezı SE; Heves Megyei Modellezı Szövetség; Kaposvári Textiles MK.; Korona SE. 
Modellezı Szakosztály; Mosomagyaróvári Városi MTSE.; Orosháza VMK.; Pécsi Ércbányász MSE.; Szeged 
Városi MSE.; Tatabánya Városi MK.; Zalaegerszeg Városi MK.; és a két emlékversenyt Vörös Jenı és Árva 
János családja rendezte.    
 
 2006-ban 20 Országos Bajnokság, valamint az autómodellezıknél és a vitorlás hajó modellezıknél 
Magyar Bajnokság sorozat megrendezésére került sor, 55 kategóriában, melyekre kupákat és érmeket a 
szövetség biztosította. 
 2006-ban serlegekre és érmekre 735,696,- Ft-t biztosított a szövetség.  
 A megrendezett Országos Bajnokságokon mőködı sportbíróknak 405,400,- Ft bírói díjat fizetett ki a 
szövetség. Biztosan felvetıdik a kérdés, hogy kiknek? A szövetség csak az egy fordulós országos bajnokságokon 
dolgozó sportbíróknak tudott bírói díjat fizetni. Sajnos a több fordulós Magyar Bajnokságokból álló versenyekre 
nem tudott és nem is tud bírói díjat biztosítani. 
 Továbbra is rendszeres az évenkénti 3 diákolimpia forduló megrendezése, melynek kiemelkedı 
esemény a második Diák Olimpia, mellyel együtt kerül megrendezésre a Csepeli Modellezı SE aktív 
részvételével a „Modellezı tábor”. Ez a tábor is aktív állomása az utánpótlás nevelésnek. 
 
 
 A verseny eredmények alapján a minısítés az alábbiak szerint alakult: 
 

 Felnıtt Ifjúsági Serdülı Össz 

 I II III A E Br A E Br  

2005 156 178 79 42 29 18 28 15 17 562 

2006 191 209 67 56 50 40 4 1 2 620 
 
 „Sajnos hozzá kell tenni, hogy ez a táblázat nem a „teljes minısítési létszámot” tartalmazza, mivel még 
mindig nem kapjuk meg minden vezetıktıl a kért statisztikai jelentéseket.” 
 Nem igaz, hogy ilyen kevés serdülı rendelkezik minısítési szinttel, mint amit a fenti táblázat mutat. 
Van olyan vezetı aki egyáltalán nem küldte el a kért adatokat, de van olyan is aki január 26-án, sıt február 27-én 
küldte vissza, december 20-a helyett. Így nem lehet maradéktalanul dolgozni. Ilyen nehéz megérteni, hogy be 
kell tartani a határidıket, ahhoz hogy a részünkre adható támogatásokat megkapjuk?  
 Komolyan kellene venni a jelentési határidık betartását, mert ha az ASR-be (Állami Sportinformációs 
Rendszer) nem küldjük el a kötelezı jelentéseket, kieshetünk a támogatási rendszerbıl. Ugyanis a támogatási 
szerzıdésben teljesítendı szempontként szerepel a fenti rendszerbe való jelentés határidıre történı teljesítése. 
 Sajnos még azt hozzá kell tenni, hogy az adatváltozásokról sem kapunk mindig információt (tisztelet a 
kivételnek), arról, hogy valaki lakhelyet változtatott, csak akkor értesülünk, amikor a levél „Címzett ismeretlen” 
megjegyzéssel kerül vissza az irodába. Jó lenne már komolyan venni a jelentések fontosságát.  
 
 Sportnyelven szólva az általunk nyújtott teljesítményt pontozzák, és a kapott pontok értéke határozza 
meg a jövınket.   
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4. BEMUTATÓK  

 
 A szövetséghez közvetlen nem érkezett felkérés különbözı bemutatok megtartására. Ez is bizonyítja, 
hogy nem csak nálunk csökken az anyagi támogatás. A nemzeti Színház eddig minden évben igényelte a hajós 
bemutatót, azonban már 2005-ben is könyörgıre fogták a dolgot, a térítést illetve. 
 Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem volt bemutató, mert különbözı klubok saját 
szervezésükben tartottak bemutatókat, amely a modellezés népszerősítését szolgálták. 
 

4. JELENTÉS KÖTELEZETTSÉG  
 

 Sajnos ez is egy visszatérı mondat „Még mindig sokan nem értik meg, hogy a Magyar Modellezı 
Szövetségnek jelentési kötelezettségeknek kell eleget tenni, a Minisztérium, Sporthivatal, ÖTM, az NSSZ és 
Statisztikai Hivatal felé.”  
 
 Mint mindig, 2006-ban is el kellett küldeni az ÖTM Statisztikai Osztályára az „1. és a 4. számú őrlapot, 
ezekkel az őrlapokkal igazoljuk, hogy a szövetség és tagszervezetei valóban mőködnek, és nem hamis adatok 
alapján kapja a szövetség a mőködési támogatást. 
 Annak érdekében, hogy mindenki értse, hogy mirıl van szó, röviden a jelentési kötelezettségrıl: 
 

Tájékoztató a 166/ 2004. (V.21.) Korm. Rendelet az állami sportinformációs rendszerrıl 
 
Sportszervezeteknek ki kell tölteniük:  
 

1. 1. sz. mellékletet, melyet a  Nemzeti Sporthivatalba kell küldeni. Cím: 1054 Budapest Hold u. 1. A 
borítékra kérjük ráírni ÁSR adatszolgáltatás. A melléklet kitöltéséhez segítséget nyújthat a Kivonat a 
társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól hivatalos dokumentum.  

 
2. 4. sz. mellékletet, melyet az adott országos szövetség/ek/nek kell küldeni,  ahová a szakosztályaik 

tagként tartoznak. Ezt az adatlapot tehát annyi példányban kell kitölteni ahány szakosztálya van az 
adott egyesületnek, és annak a szakszövetségnek, sportszövetségnek elküldeni, amelynek tagja az adott 
szervezet.  
Az elsı táblázatnál a versenyengedéllyel rendelkezı sportolók számát kell megjeleníteni részben kor 
szerint, másrészt státusz szerint (amatır vagy hivatásos- Hivatásos sportoló az a versenyzı, aki 
jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerően folytat sporttevékenységet. Minden más versenyzı amatır 
sportolónak minısül.) 
A második táblázatban, amennyiben a sportágban minısítési rendszer létezik, ez alapján kell a 
sportolókat megjeleníteni a táblázatban (pl. elsı osztályú, másodosztályú v. aranyjelvényes, 
ezüstjelvényes stb.) 
„A versenyengedély kiadására, nyilvántartására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat a 
sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani.” 
Ahol egy sportolónak több versenyengedélye van kérjük csillaggal jelezzék, és lábjegyzetben jelöljék 
hány ilyen sportolójuk van. 

 
Sportköztestületeknek ki kell tölteniük: 
 

1. 2. sz. mellékletet, melyet a Nemzeti Sporthivatalba kell beküldeniük. Cím: 1054 Budapest Hold u. 1.  A 
borítékra kérjük ráírni ÁSR adatszolgáltatás. 

 
Sportközalapítványoknak ki kell tölteniük: 
 

1. 3. sz. mellékletet, melyet a Nemzeti Sporthivatalba kell beküldeniük. Cím: 1054 Budapest Hold u. 1.  A 
borítékra kérjük ráírni ÁSR adatszolgáltatás. 

 
Szakszövetségeknek, Sportszövetségeknek ki kell tölteniük: 
 

1. 5. sz. mellékletet ,- melyet a részére beküldött 4.sz mellékletek összesítésébıl állít össze – küldi be a 
Nemzeti Sporthivatalba. Cím: 1054 Budapest Hold u. 1.  A borítékra kérjük ráírni ÁSR 
adatszolgáltatás. 
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Továbbra is jelentést kell adni a Minisztériumnak, és az NSSZ-nek, a Világ- és Európa-bajnokságokon 
elért helyezésekrıl. Adatokat kell szolgáltatni a "Sportévkönyvnek", egy internettes hálónak "Játékház" névvel, a 
Nemzeti Sportnak, a Turisztikai Irodának, az Aréna kiadónak. 
 Nemzetközi versenyek regisztrációs nyomtatványait, javaslatokat nemzetközi sportbírókra, az elıírt 
idıben (2006. november 10) elküldtük a FAI irodába.  

November 15-ig az éves versenynaptárt kell leadni. A naptárt központilag adják ki, két változatban, az 
egyik formában szövetségenként, a másik formában naptári napok szerint, összesítve.  
 

A felsoroltak nyilvánvalóvá teszik, hogy ha idıben nem kapjuk meg a versenyterveket, kiírásokat, 
akkor a fenti kötelezettségeknek nem tudunk eleget tenni. Ehhez kellene a segítséget nyújtani a szakbizottság-
vezetıknek, hiszen İk a közvetlen gazdái az egyes szakágak versenyeinek.  
 
 

5. TAGKÁRTYÁK  
 
 Folyamatosan csökken a probléma a tagkártyákkal. Azonban még mindig visszatérı hiba az, hogy 
vannak olyan modellezık, akik elfelejtik nevüket ráírni a csekkre és így adták fel a tagsági díjat és "jogosan?" 
követelik, hogy nem kapták meg a kártyát. Ennek a kérésnek úgy nem lehet eleget tenni, ha hiányos az 
adatszolgáltatás. Minden kártyát - kivéve azt, amit személyesen vettek át- ajánlott levélben adtunk fel. Ez 
jelentısen megnövelte a postaköltségeket, de megszüntette a jogtalan reklamációkat. 

Az országos adatok nyilvántartására, az NSSZ által létrehozott a Sport Információs Rendszerbe (SIR), 
Interneten keresztül visszük be a szükséges adatokat az adatbázisba. Ez az adatbázis azt a célt is szolgálja, hogy 
a versenyzık világversenyeken elért eredményeit pontosan nyílván lehessen tartani. 
Ennek az igénynek eleget téve, a 2003-ban kibıvített adatállományt továbbra is folyamatosan frissítjük  
 

6. Együttmőködés az Nemzeti Sporthivatallal, és a Nemzeti Sportszövetséggel. 
 
 A mőködéshez szükséges anyagi fedezetet továbbra is az NSSZ javaslatára a Minisztérium biztosítja, a 
meghatározott elosztási rendszer szerint. Ennek értelmében a Magyar Modellezı Szövetség 2006. évben 
6.333.437,- Ft.- mőködési támogatásban részesült. 
  A különbözı támogatási vagy pályázaton elnyerhetı összegek megszerzésnél az eljárás -jogosan- olyan 
szigorú mintha az EU-tól szeretnénk pénzt kapni. Minden támogatási vagy pályázaton nyert összeg átutalása 
elıtt szerzıdést kell kötni az átutaló szervezettel, melyben szigorúan megfogalmazásra került, hogy az átutalásra 
kerülı összeget milyen célokra lehet felhasználni, és mikorra kell elszámolni. Ezen kívül, „Felhatalmazás 
azonnali beszedési megbízás teljesítésére” meghagyást is mellékelni a szerzıdés mellé, ami azt jelenti, hogy ha a 
támogatási összeget folyósító szerv úgy ítéli meg, hogy nem elıírásszerően használtuk fel a pénzt, vagy határidı 
lejárta után, és nem megfelelı forma szerint számolunk, akkor megkérdezésünk nélkül leemelik az átutalt 
összeget a szövetség folyószámlájáról.  
  Külön költségvetést kell készíteni, arról hogy, a mőködési kiadás keretén belül mire akarjuk költeni az 
átutalandó pénzt (minden egyes mőködési támogatásnál a támogató határozza meg, hogy az átutalt összeget 
milyen körben lehet felhasználni), elıfordul, hogy az összeg egy részét meg kell elılegezni, mert a támogatási 
összeget biztosító szerv hibáján kívül, a Pénzügyminisztérium nem utalja át idıben a járandóságot. 
 Így történt ez 2006 év végén is, amikor a decemberben aláírt szerzıdésben meghatározott összeget csak 
2007 február 16-án utalták át  a szövetség folyószámlájára!! 
  Sajnos az úgynevezett “sportszakmai” támogatásról továbbra sincs semmi hír. 
  
Pályázatokon nyert támogatások: 
 Összesen 1.570.000.- Ft, melyet mőködési támogatásként lehetett felhasználni meg. 
 Minden tag után a szövetség az NSSZ-nek 500,- Ft fizetett be versenyengedély kiváltási díjként, mely 
egyben a Winterthur Zrt-nél biztosítási díjként is szolgál, ez 722. 249,- Ft volt. Biztosan csodálkozásra ad okot, 
hogy nem, kerek összeget ad a befizetés. Ez abból adódik, hogy több részletben fizetjük a „kártya” díjat és 
ilyenkor az ÁFA miatt adódnak a „filléres” elérések. 

 Részletes pénzügyi beszámoló a 2. sz. mellékletben. 
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Az együttmőködéshez tartozik az a tény is, hogy az NSSZ biztosítót váltott.  
 Röviden az alábbiakban olvasható a lényeg. 
 
 

Nemzeti Sportszövetség csoportos baleset-biztosítás 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete J-II/209/2005. számú határozatával jóváhagyta, hogy az ARAG 
Jogvédelmi Biztosító Rt., mint átadó a teljes biztosítási állományát a Credit Suisse Life & Pensions Biztosító Rt.-
re, mint átvevıre átruházta. A Credit Suisse Life & Pensions Biztosító Rt. nevét 2006. január 1-jével Winterthur 
Biztosító Zrt-re változtatta.  
A nevezett biztosító társaságok megállapodása alapján így a továbbiakban a Nemzeti Sportszövetséggel kötött 
csoportos baleset-biztosítási szerzıdés, azaz a Regisztrációs kártyájához kapcsolódó biztosítás mögött, 
változatlan feltételek mellett a Winterthur Biztosító Zrt. áll. 
A regisztrációs kártyával rendelkezık már hozzászokhattak, hogy nem kell külön gondoskodniuk biztosításról, a 
Nemzeti Sportszövetséggel közösen továbbra is megoldjuk ezt a feladatot. 

A biztosítási szolgáltatások köre 
 A biztosító szolgáltatása  Biztosítási összeg   

 A biztosított    
balesetbıl eredı halála esetén  500 000 Ft  

balesetbıl eredı 100 százalékos rokkantsága esetén 2 000 000 Ft  

balesetbıl eredı 51-99,9% közötti rokkantsága esetén  250 000Ft arányos része *  

balesetbıl eredı legalább 28 napot elérı táppénze esetén  3000**  

balesetbıl eredı csonttörés esetén 3 000 Ft 

 
* Amennyiben a balesetbıl eredı egészségkárosodás (rokkantság) foka 51 és 99,9% közé esik, a 250 000 
forintnak a rokkantság foka szerinti hányada kerül kifizetésre 
** Balesetbıl eredı legalább 28 napot elérı táppénzes állomány esetén a Biztosító egyszeri összeg kifizetésére 
vállal kötelezettséget, függetlenül a 28 napon túl táppénzen töltött napok számától 

Hol érhetı el leggyorsabban a biztosító? 
A kárbejelentı nyomtatványokat a következı címre kérjük elküldeni: 
Winterthur Biztosító Zrt., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
Amennyiben biztosítónk tevékenységével kapcsolatban kérdése, esetleg bármilyen panasza keletkezne, kérjük, 
hogy telefonon a 06 40 30 30 30-as WINFOLINE vonalon vagy írásban jelezze címünkre 
 

Együttmőködés Nemzetközi Szövetségekkel. 
 
 Az „elıjáró” szervek mellett természetesen a Magyar Repülı Szövetséggel is folyamatos és jó az 
együttmőködés. A szövetségen keresztül, Méhész Sándor fıtitkár közremőködésével tartjuk a kapcsolatot a FAI 
illetékes bizottságaival, a CIAM illetékes bizottságaival. A fıtitkáron keresztül küldjük el a különbözı világ 
kupák regisztrációs okmányait, a különbözı világcsúcsok regisztrálását és egyéb jelentéseket. Kapjuk meg a 
szövetség részére küldött leveleket, okleveleket és egyéb anyagokat. 
 Természetesen nem szabad megfeledkezni arról a tényrıl, hogy Dr. Reé András a CIAM 3. 
alelnökeként közvetlen kapcsolatban van a CIAM-al és bizottságaival. 
 A fenti szövetségen kívül, Bäthge Károlyon keresztül tartjuk a kapcsolatot a NAVIGA-val, Bogdán 
Endrén keresztül a FEMA-val és Harmath Andoron keresztül az EFRA-val.
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1. sz. melléklet 
 

Ez az anyag azt a célt szolgálja, hogy tagszervezeteink megszívleljék az ebben foglaltakat, és 
támogassák szövetség elnökségét abban, hogy minél alaposabb, életszerő sportstratégiát tudjon kidolgozni, és azt 
maradéktalanul végrehajtani. 
 

A magyar sport az egyetemes magyar kultúra része. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk kapcsán 
leggyakrabban – Nobel-díjas tudósaink mellett – az ország kiemelkedı eredményeket produkáló sportját 
emlegették értékként, amelyet „magunkkal vittünk” az Európai Unióba.  
Az Európai Sport Charta és a Sport Etikai Kódexe alapján váljon minden olyan sportoló, tanár, edzı, 
versenybíró, sportszakember, sportvezetı, sportorvos a magyar fiatalok példaképévé, aki: 

• tevékenységével hozzájárul az egyén és társadalom fejlıdéshez; 
• eredményeivel, magatartásával hozzájárul a sport önkéntes és mozgalmi jellegének fejlesztéséhez; 
• nem csak a sportban, hanem más terület(ek)en – a tanulásban, oktatásban, kultúrában, az 

egészségügyben, szociális területeken, a település- és területfejlesztésben, a környezetvédelemben, a 
mővészetekben – is kimagaslót alkot; 

• fizikai és erkölcsi integritásával képes a sportolói lét szimbólumát megtestesíteni, a sport integráns 
helyét a társadalmi-kulturális fejlıdésben biztosítani; 

• sportolói tevékenységét megingathatatlanul a fair play által képviselt etikai elvekre mint zsinórmértékre 
építi, mely magába foglalja egyrészt a barátság eszméjét, mások tiszteletben tartását, a megfelelı 
szellemő játékot, másrészt a csalás, a szabályok kijátszása, a doppingszerek használata. 

 
Szabadidısport 
Az emberek alacsony sportolási hajlandóságukat elsıdlegesen a szabadidı hiányával magyarázzák. Ugyanakkor 
a szabadidı eltöltésekor a sportolás nem élvez prioritást, szemben például az otthoni TV-nézéssel, amelyre a 
felnıtt lakosság 144 percet fordít naponta. A felnıtt népesség csupán 16%-a végez sporttevékenységet, ha 
azonban szőkebb értelemben vesszük a sportolást (min. heti 2 alkalom és min. fél óra alkalmanként), akkor a 
felnıtt népesség mindössze 9%-a sportol. Egyes kutatási eredmények ennél alacsonyabb részvételi hányadot is 
mutatnak. 
A jelenleg nem sportolók 38%-a szeretne valamilyen formában sportolni. Ez egy minimum 900 ezer fıs 
mozgósítható, megerısítésre és lehetıségre váró potenciális réteget jelent. 
A rekreációs sporttevékenységet végzık (szabadidı-sportolók) nagy része nem szervezeti keretek között végez 
testedzést. Az ı elérésük a sportpolitika által eddig esetleges volt. Jelenleg még a népesség kis hányada képes 
megfizetni az utóbbi években fejlıdésnek indult, a specializálódott szolgáltatók által nyújtott sportolási 
lehetıségeket (pl. fitness terem, squash pálya). A valóban aktívak számára a sportolás vásárolt szolgáltatás lett. 
 

STRATÉGIAI CÉLOK A SPORT EGYES TERÜLETEIN 
A versenysport területén az elért eredmények megırzése mellett fokozott erıfeszítéseket kell tennünk az iskolai 
és diáksport minıségének javítása, a lehetıségek bıvítése, és a jelenleginél jóval nagyobb népesség 
szabadidısportba történı bevonása érdekében. A fogyatékkal élık sportját mindhárom területen integráltan 
kezeljük.  
 
1. Iskolai testnevelés és diáksport terén cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai 
erınlétének elérése a mindennapos testedzés biztosításával; a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód 
fontosságának tudatosítása; a diákok tanórán kívüli mozgásának elısegítése. Szükséges továbbá a felsıfokú 
tanulmányokat folytatók testnevelésének-testedzésének biztosítása az egyetemi-fıiskolai autonómia maximális 
figyelembevétele mellett. Ezek eredményeként hatékonyan elızhetı meg az egészségkárosító magatartásformák 
kialakulása. Ehhez elengedhetetlen az infrastrukturális és egyéb szakmai feltételek megteremtése. 
 
2. Szabadidısport, rekreációs sport terén cél a bıvítés a kereslet növelése által, mely a kínálat élénkülését 
is indukálja. A kereslet növelése érdekében tehát cél a népesség aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. 
Ennek érdekében szükséges egyrészt sportolásra ösztönzı pénzügyi kedvezményrendszer felépítése, másrészt az 
egészséges, mozgásgazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése. Szintén szükséges a sportolási 
terek (multifunkcionális szabadidıközpontok, szabadidıparkok) fejlesztése és a lehetıségek javítása.  
 
3. A versenysport, utánpótlás-nevelés terén cél az élsportban már hagyományosan elért eredményességi 
szint – különösen az olimpiai eredményesség – fenntartása, valamint a nemzetközileg is népszerő sportágakban 
(például a labdajátékok), az eredményesség javítása. A fenntartható sikerek elérése és a versenysport utánpótlás 
bázisának biztosítása érdekében szükséges az igazolt sportolók számának növelése és az utánpótlás-nevelés 
egységes rendszerének mőködtetése (tömegbázis megteremtése és tehetséggondozás).  
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2. sz. melléklet 

Pénzügyi beszámoló  
 

 
Bevételek  

GYISM mőködési támogatás 6.333.437,- 
NCA pályázat 1.570.000,- 
APEH 1% 47.800,- 
Tagdíj 2.744.880,- 
Kamat 229.033,- 
Regisztrációs díj 144.000,- 
Nevezési díj 177.645,- 
Támogatás 233.800,- 
Egyéb 6.000,- 
Szekció befizetés 154.496,- 
Összesen 11.641.091.- 

 
Kiadások  

Anyagi jellegő ráfordítások 5.422.563,- 
Bankköltség 265.643,- 
Szolgáltatás (továbbképzés, Internettes megjelenés, 
terembérleti díj stb.) 

1.033.900,- 

Posta, telefon, internet, modellezési folyóirat 636.735,- 
Serleg, érem, oklevél 735.696,- 
Tagdíjak, Nemzetközi és NSSZ 1.055.930,- 
Közös költség, villany, gáz 812.117,- 
NSSZ regisztrációs díj 722.249,- 
Könyv, nyomtatvány, irodaszer 160,293,- 
  
Személyi jellegő ráfordítások 4.900.295,- 
Biztosítás 998.859,- 
Szállás, külkapcsolat 103.331,- 
Gk., vasút 337.303,- 
Rendezvény költségei 297.602,- 
Bér, és közterhei, bírói díj 3.099.400,- 
Világrekordok regisztrációs díja 63.800,- 
 
Egyéb jellegő ráfordítások 1.972.822,- 
Nevezési díj 100% ill. 50% 1.442.701,- 
Modellezı bázis fejújítás 125.000,- 
Tárgyi eszközök 241.170,- 
Világ Kupák regisztrációs díja 163.951,- 
Összesen: 12.295.680,- 

  

Eredmény - 654.589,- 

 
 


