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Tisztelt Klubtársaim! 
Egy igazán szép és tartalmas évről számolhatok be Nektek. Rég nem látott jó dolgok történtek az év 

során. Szervezeti életünk stabil, taglétszámunk   81 főre növekedett és három szakosztállyal 

gazdagodtunk, nevezetesen a Ferihegy3 (Tornyai János)  az Alsónémedi Baráti Kör  (Süveges István) 

és a Fóti Sasok (Pásztor Gábor) munkája is hozzájárul szerteágazó klubéletünkhöz. Így az ország egyik-

talán legnagyobb- klubjává váltunk.  Mint tudjátok jellemzően repülő modellezéssel foglalkozó 

egyesület vagyunk, felügyeleti szervünk a Magyar Modellező Szövetség.  Az MMSZ elnöksége a 

tavaszi tisztújító közgyűlésen megújult, elnöke Hársfalvi Pál, alelnöke Dr Reé András, főtitkára Szeri 

András lett. Elnökségi tagjai: Bognár Géza repülős, Fally György autós, Lekszikov Zsolt hajós. 

MMSZ és a hozzá kapcsolódó rendezvényeink  
Az új elnökség nagy lendülettel fogott munkába. Első megjelenése a „Gyermeksziget” rendezvény 

sorozatban bemutatott modellező „sátor” működtetése volt négy hétvégén keresztül júniusban. 

Az előkészítésben sikerült hasznossá tenni magam, így kialakult az az alap koncepció, hogy repülős, 

autós, hajós és drónos hétvégéket próbálunk megszervezni. Sajnos az autós kollégák becsaptak így 

még egy repülős hétvégét kellett összehozzunk a hajós csapat pedig megszólíthatatlan volt, őket a 

helikopteres brigád helyettesítette.  Már az első repülős napon ,Szekeres Nándi által készített 

siklómodellek első 100 db-ja már délre elfogyott. Hatalmas érdeklődés mellett készültek a modellek, 

melyben Todi Zoltánnak, Havran Sándornak, Szekeres Nándinak és Tornyai Jánosnak elévülhetetlen 

érdemei vannak. A helikopteres hétvégét Kamarás Marcell szervezte, a második hétvégén a Csepeli  

Klub tagjai segítettek ki Mészáros Emil vezetésével és Zentai István segítségével. A drónos kollégák is 

nagyon jól szervezett szép hétvégét tartottak. A nagysikerű rendezvény sorozat két dologról győzött 

meg. 1. A gyerekek érdeklődésével még a mai napig sincs baj.2. A mai 7-10 éves korosztálynak 

fogalma sincs a modellezésről, de a szüleiknél sem jobba helyzet. Ide vezetett ennek a társadalmilag 

rendkívül hasznos tevékenységnek a kiszorítása az iskolákból és agyonhallgatása a médiában.  

Kommunikáció 
Az új elnökség következő pozitív, újító tevékenysége a kommunikáció gyökeres megváltoztatása volt, 

melynek keretében elsőnek a” Magyar Modellező Szövetség” nyílt Facebook csoportját hozta létre, 

amely hamar népszerűvé vált és egy szűk körű munkacsoport is létrejött  az elnökség munkáját 

segítendő. Nagyon jól szinesíti a képet az „MMSZ Történeti Archívum” ami éppen az elmúlt napokban 

élénkült fel csodásan.  

A klubelnökök levelező listája is nagyon hasznos fóruma lett a kapcsolat építésnek.  Az év végére 

nyílott meg a megújult MMSZ honlap a www.modellsport.hu  Utóbbi már azzal a határozott 

http://www.modellsport.hu/


szándékkal, hogy az MMSz teljes nyilvántartását és ügyintézését elektronikus alapokra helyezze.  

Ezzel összefüggésben az országos versenynaptár beadási határideje is eljött. Ez azért volt kritikus, 

mert a naptárat  is megújult formában kellett beküldeni, ami nem mindenkinek ment olyan 

könnyedén. A januárban amúgy is elfoglalt klubelnökök jogosan kifogásolták ezt többletmunkát, ami 

átmeneti feszültségekhez vezetett.  

Én szerencsés voltam a klubunkban, mert ha nem is ripsz-ropsz, de megkaptam azt a segítséget 

klubtársaimtól amivel csökkent a depresszióm és a feladatok végrehajtása is szépen halad. 

Elmondhatjuk, hogy Rusznák Miklós, Tornyai János , Bors Gábor  élenjártak abban, hogy most már a 

legtöbb a központi rendszerrel kapcsolatos feladatot megoldották.  Szükség lesz még az adatok 

hiánypótlására és aktualizálására, de ez már gyerekjáték az alapmű elkészüléséhez képest. Nem 

mellesleg mellékhatásként létrejött egy 70 fős klubos levelezőlista, ami már elengedhetetlenül 

szükséges volt a klubon belüli kommunikációhoz. 

Itt szeretném elmondani, hogy pataki Dénesnek köszönhetően megújult a klub honlapja, ami régi 

nevén elérhető a  www.bpmse.hu  Első feladata az ez évi Antik EB nevezéseinek fogadása és 

rendszerbe rakása. Most van feltöltés alatt. Kérek mindenkit, főképp a régi tagokat, hogy hozzák be 

valamilyen adathordozón a képeket videókat, Tokodi Zoltán vállalta a felrakásukat. 

Pályázataink 
 

Következő sikeres és jövőbe mutató esemény volt a klubunk részére is, az MMSZ  pályázati 

rendszerének bevezetése, amire ember emlékezet óta nem volt példa.  Szép és hasznos célokat 

támogat a szövetség utánpótlás nevelésben, rendezvények megtartásában.  Klubunk két sikeres és 

lezárt pályázat nyertese. Az első a Ferihegy 3 csapat AmperParty nevű repülőnapja kapott 200eFt 

támogatást erre a rendkívül jól sikerült találkozóra. A másik pályázatunk modellező anyagok 

vásárlására adott lehetőséget : 170 eFt értékben. Ennek a története az, hogy itt az elnökség elfogadta 

önrészként a klubunk által a Szekszárdi úti MMSZ raktárban őrizgetett anyagok értékét, melyet az 

ország hat klubja között térítés mentesen kiosztottunk. Ezek között az anyagok közt  volt még jól 

használható rétegelt lemez és balsa , de alig használható fenyőlécek is.  Az ezek helyett vásárolt 

kitűnő minőségű rétegelt lemez, balsa és fenyőléc viszont abszolút alkalmas főleg antik 

versenymodellek építésére. Így ezúton is köszönjük. Van még egy folyamatban lévő pályázatunk a 3D 

nyomtatóra, melyben Tokodi Zoltán képvisel bennünket és visz sikerre reményeink szerint. 

Egyetlen rosszérzésünk a sikertelen körrepülő pályaépítési pályázatunk, amely az új légtérszabályozás 

áldozata lett. A körrepülő csapatnak nincs Budapesten repítő helye, míg a régi időkben Budaőrsön és 

nemrégen az elbitorolt Hangár u-i pályánkon volt biztonságos pálya. A körrepülő modell a mai napig 

légijárműnek van aposztrofálva-nevetségesen- és eseti légtérigénylésre kötelezett. A klubunk lakott 

területen van így a légtér engedély reménytelen, ezért az elnökség visszautasította pályázatunkat. 

SOSZ Tagság 
Az elmúlt évtől kezdve beléptünk  a Sportszervezetek Országos Szövetségébe, az elmúlt évi és az idei 

tagdíjakat befizettük. Nem titkolt reménységem, hogy a tagságunk hozzásegít a szervezet által 

hirdetett és más civil szervezetek pályázatainak elnyerésében. 



Versenyeink, rendezvényeink, eredményeink 
Az év legfényesebb eredményét hozta Ócsai Dávid F3A versenyzőnk, aki ifjúsági ezüstérmes lett az 

F3A Világbajnokságon,Argentínában. Édesapja Ócsai Róbert kísérte segítőként, mint eddig is mindig, 

valamint vele volt edzője Hársfalvi Pál is. Kevesen tudják, hogy a VB-n 10 m/s szélben repültek végig, 

az 5 kg-os műrepülők úgy szálltak le mint a helikopterek szoktak. Ez csak növeli az értékét a 

hozzáértők szemében, ennek a csodálatos és egyedülálló eredménynek  a magyar modellezés 

történelmében 

Antik Modellek Európa Bajnokságán, Nitrán is szép eredmények születtek nagyon komoly 

küzdelmekben. Klubunkból Ács Józsefnek és Török Lászlónak sikerült egy-egy bronzéremmel 

gazdagítani  az érem gyűjteményünket.  A magyar csapat még két aranyéremmel is büszkélkedhet. A 

részletes eredményeket olvashatjátok az antik szakági beszámolómban. 

A klubban a legerősebb az Antik versenyág jelenléte. Éppen ezért nem csoda, ha két verseny 

rendezését is vállaljuk. A Tavaszi Antik Kupa és a Tóth Mihály Emlékversenyünk jó időben, rendben 

lezajlott.  A versenyek gazdasági egyenlege abszolút Forintra pontosan adják ki a null szaldót, az 

amúgy alacsony nevezési díjak miatt.  De nem baj ez, mert amilyen szerények a körülmények, olyan 

magas a szakmai színvonal és a barátságos a hangulat. Ezért gyarapodunk minden évben új tagokkal. 

Az antik szakág vezetőjeként elmondhatom, hagy a BPMSE a legnagyobb  létszámú és 

legeredményesebb klub  ebben a szakágban, 2017-ben. 

A ranglista alapú Országos Bajnokságban az alábbi eredmények születtek: 

Kornó István 2x Ezüstérmes, ő a legeredményesebb 2017-ben 

Török László        Arany  

Wadovics Zoltán Arany 

Ács József             Ezüst 

Szűcs László          Bronz 

Régi Rubik Repülők VI. Találkozója, Esztergom 

A rendezvény sorozat  házigazdája  évek óta Pásztor Gábor klubtársunk. Kivételesre sikerült az ez évi 

találkozó, melyen a „Vöcsök” 80. születésnapját együtt ünnepelhettük a Gold Timer alapítvánnyal. 

Vendégünk volt az alapítvány által felújított „Vöcsök 81” a Cimbora és a Kánya is. meglepetésként az 

alapítvány LI-2-ese is áthúzásokkal üdvözölte a jelenlévőket. Jól sikerült az ünnepség utáni statikus és 

dinamikus modell bemutató, melyen klubtársaink közül Pásztor Gábor a Vöcsökkel, Ács József egy 

Texaco modellel, és Ócsai Dávid F3A modelljével tartott látványos bemutatót.  Nagyon népszerűek 

voltak  ezekkel a történelmi repülőkkel történő utas repülések, olyannyira, hogy néhányan sorra sem 

kerültek. Nagy sikernek gondolom, hogy riportfilm készült a találkozóról, amely a sport1 független 

sportcsatornán került vetítésre az Aerosport  Magazin műsorában. Az Esztergom TV csatorna is 

beszámolt az eseményről szinte teljes terjedelmében. A TV adásnak decemberben folytatása lett, 

melyben azt láthatjuk, hogyan készülnek a csudálatos Rubik gépek modelljei a hagyományos és a 

korszerű modellépítési technikákkal.  Mindkét adás visszanézhető a készítők Facebook oldalán, amely 

aerosport.hu néven található.  Minden repülést és modellezést szertőnek szívesen ajánlom a 



figyelmébe, mert jobbnál jobb tudósításokat láthattok, repülőkről, repülőnapokról és most már 

modellezésről is. A stábbal tavasszal folytatjuk a munkát és az MMSZ keretein belül űzött 

versenykategóriákról és szabadidős műfajokról fog szólni a folytatás.  

Modellező Tábor Kunszentmiklós 

A csepeli klubbal közös, igazi nyaraláshoz hasonló, barátságos rendezvényünk hosszú évek óta a 

tábor. Valódi csapatépítő, ahogy ma mondanánk. A mackónacinál elegánsabbat fölvenni büntetendő. 

A sátrakban több a modell, mint az ember, de mindkettőből az összes fellehető típus megtalálható. 

Van a törzsgárda és mindig jönnek újak. Semmiféle kötelezettség nincs, csak a biztonságot kell 

komolyan venni. Mindkét klub szabadidős modellezőinek legkedvesebb rendezvénye volt tavaly is és 

lesz jövőre is. 

Körrepülő OB Százhalombatta 

Travnik István szervezésében sikeres és a viszonyokhoz képest nagy létszámú OB-ra került sor egy 

százhalombattai focipályán. Sokáig reménykedtünk, hogy a saját pályánkon is megtarthatjuk az OB-t, 

mert Brindzik László sporttársunk segítségével a gépi munkák gyorsan és jól haladtak a körrepülő 

csapat aktív és fáradtságos kézi munkájával kiegészítve. Sajnos a kiforgatott talaj olyan salakos, hogy 

foltokban bújt csak ki a fű. Ezért ma már tudjuk, hogy kell egy vékony termő réteg amin 

megkapaszkodhat a fű. A projekt azonban lelassult, nem csak a pénzhiány, hanem a légügyi törvény 

anomáliái miatt is. 

 

AmperParty 2017. 

A Ferihegy 3 csapat rendezvénye kiemelkedően népszerű volt idén a résztvevők és nézők számában 

egyaránt.  Már-már nyugat európai színvonalú startokkal minden géptipus bemutatkozhatott a 

szabadidős műfajból, de Ócsai Dávid F3A startja is profi volt és én is jóízűt repülhettem az antik 

villanymotoros vitorlázómmal.  Tornyai János és lelkes csapata nagyon kitett magáért 

előkészületekben, szervezésben, vendéglátásban egyaránt. Egy nagyon jó hangulatú kitűnő 

rendezvény volt. Egy szlovák-magyar barátot is szereztem, aki egy gyönyörű Rubik korabeli scale 

vitorlázót is hozott  váz készen. Mindenkinek ajánlom az idei megtekintését. 

 

Klubélet 
Keddenkénti klubnapjaink jól működnek. Kiváló alkalmak ezek szakmai és szervezeti ügyeink komoly 

megbeszélésre. Így van ez a modellezésben már több mint száz éve. Nehezítette az elmúlt évben a  

helyzetet, hogy az amúgy rendkívül örvendetes gyermekszületések miatt fiataljaink abszolút 

érthetően sokkal elfoglaltabbak lettek. Két vezetőségi tagunk és a főkönyvelőnk is (Bors Gábor, 

Salamon Árpád és Pataki Dénes ) sokszor csak nagy szünetekkel és gyönyörűséges gyermekeikkel 

együtt tudtak jönni ezekre a fontos alkalmakra.  Vannak még gondok a körletrend fenntartásával, 

amit nehezít a szűkös elhelyezés, de pont ezért lenne fontos egy jelenleginél nagyobb rendtartás. 

nagy köszönet Berkó György barátunknak és mindenkinek aki igényesebb környezetet igyekszik maga 

körül tartani. Mindenkinek meg kell érteni, hogy ez a hely a klub lelke, mert e nélkül tevékenységünk 



szétesne, de „székhely” nélkül nem is működhetnénk. Ennek fenntartásához mindenkinek 

tisztességgel hozzá kell járulni, mert költségvetésünk messze legkomolyabb tétele. Átlagosa évi 

bérleti díjának és rezsi költségeinek  kb harmadát tudja megfizetni az a kb tíz fő aki ott rendszeresen 

dolgozik, a másik kétharmadot a többiek tagdíja kell kiadja. Mindenképpen megőrzésre méltónak 

tartom, akármilyen drága is, mert hagyományosan értékes modellező élet bázisa és jövőbeni 

utánpótlás nevelésünk egyetlen helye.  Az egymás segítése pedig ugyanolyan jól megy, mint száz éve.   

Légtérhasználat, Biztosítás 

Mindenkihez eljutott már a hír, ami szerint a Január elsejei új törvénymódosítás kötelezővé teszi a 

légtér használati engedély meglétét minden modell , vagyis pilóta nélküli légijármű  felszálláshoz. A 

jelenleg tudható állás ismertetésére Hársfalvi Pált kérem fel.  A biztosítással kapcsolatban annyit 

mindenki tud mostmár,  hogy az MMSz naptárban szereplő versenyekre, melyekre a rendező 

egyszerüsített szerződést köt az MMSZ-el – érvényes a biztosítás.  Mégis kérem Hársfalvi Pál 

segítségét a jelenlegi helyzetről. 

Vitorlázó pilótáink 

Gyermekkori álmom teljesült azzal, hogy itt a klubban két nagyon tehetséges gyémántkoszorús 

vitorla pilótánk van Bors Gábor és Salamon Árpád személyében.   Az elmúlt évük a gépválasztás, a 

csere, bartel, vásárlás, kölcsönadás, összeveszés és kibékülés jegyében telt, így most nem születtek 

csodálatos eredmények, de idén tisztább körülmények között jobb versenyeredményeket várok 

tőlük. Nem felejtettük el azonban milyen csodás képeket kaptunk a szlovákiai táborokban 

megvalósult hegyi repüléseikről és kérjük ezt is feltenni az új honlapra, persze időpont és helyszin 

megjelölésével ! Az őszi tanfolyamon Zih Dávid is beugrott a vitorla tanulás  világába és kívánom, 

hogy kitartással, tanulással járja végig rendesen az iskolát. Bors Gábor a vitorla műrepülés felé tett 

bátortalan lépéseket, de még bármi lehet, mert mint tudjuk a siklóernyő legalább annyira leköti és 

akkor még a Hannáról nem is beszéltünk. 

A 2017-es évbúcsúztatónk is szokásosan jól sikerült, melyet virsli evéssel és beszélgetéssel telt 

december 30-án és nagy örömömre felcsillant a remény, hogy lesz aki fog tudni segíteni az 

utánpótlás nevelésben. 

Ez évi legfőbb feladataink 
1, Az MMsz versenynaptárban is szereplő 6  versenyünk illetve rendezvényünk magas szintű 

lebonyolítása: 

-Tavaszi  Antik Modell Verseny 04. 28. Alsónémedi 

- Antik Modellek Európa bajnoksága 06. 24-29 Jakabszállás   

Modellező Tábor 07. 23-28. Kunszentmiklós 

-AmperParty Ferihegy 3 09.16.    

-Régi   Rubik Repülőmodellek Találkozója   09.29 Esztergom 

-Tóth Mihály Emlékverseny 10.06. Alsónémedi           



2 ,Körrepülő pálya repítésre alkalmassá tétele, amennyiben a törvényi feltételek megengedik és 

támogatást kapunk hozzá. 

3, Utánpótlás nevelésben csatlakozunk az MMSZ pályázatához, mellyel az általános iskolákba 

szeretnénk visszakerülni. Szakkörvezetők találása a tagság soraiból, egy a klubban tartandó 

szakkörhöz. 

3, Kultúráltabb körülmények teremtése a klubhelyiségben. 

4,A pályázeti lehetőségek kihasználása, bevételeink növelése. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A pénzügy beszámoló kiegészítése, 2018-as pénzügyi tervünk 
A pénzügyi beszámoló kiegészítésre szorul, mert annak elkészültekor még nem érkezett meg az 

MMSZ pályázaton nyert  176.000,- Ft támogatás. Ezzel korrigálva a valóságos  banki egyenlegünk 

amivel kezdjük az évet: 4.807000,- Ft.  Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évben kezdő egyenlegünk 5 MFt a 

bankban és 200.000,- Ft a házi pénztárban.  Tehát 2017-ben 400.000,- Ft-ot költöttünk összesen. az 

elmúlt évi induló egyenleghez képest. Ebből nagyságrendben 200.000,- Ft-al kellett kiegészíteni a 

befolyt tagdíjakat  a helyiség bérleti díja és rezsije kifizetéséhez és 200.000,- Ft-ot költöttünk az év 

végi jutalmakra., melyről külön szólok. Ide tartozik egy óriási köszönet az 1% okért, amely összeg 

önmagában háromhavi bérleti díjjal hosszabbította meg az életünket. Kérünk benneteket ebben az 

évben is gondoljatok egyesületekre. 

Terveink szerint ebben az évben nem költünk többet a megtakarításainkból, mint 2017-ben. Nagyon 

megnehezíti a helyzetünket  az ez évi Antik Modellek Európa Bajnoksága, melynek főrendezői 

vagyunk. Kénytelenek vagyunk a költségek nagyobb részét megelőlegezni. Ez a helyzet az eddigi 

összes MMSZ pályázattal is, amelyeken ebben az évben is szeretnénk indulni.  Nemrég éppen a 

szakági beszámolónban is jeleztem kérésünket az elnökség felé, hogy az EB Díjainak költségeit  

segítsenek enyhíteni.  Az EB egyenlege egyszerűen megmondhatatlan, csak az ad okot reményre, 

hogy az előzőt sikerült nullszaldóra kihozni. Nem mondtam le a civil szervezetek által hirdetett 

pályázatokon való indulás lehetőségéről. Eddig az egyetlen reménységem a nem klubunk béli  Vihari 

Balázs (F5J-s  )versenyzőtársunk , aki azonban már több lehetőséget kihagyott és csak remélem, hogy 

beindul egyszer.  Összességében egy 200.000,- Ftos egyenleg veszteséget elfogadhatónak  tartanék. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


