
Tájékoztató 

 

Tisztelt NS szakági tagok, hajómodellezők! 

 

A szakági értekezletre történő meghívóban kértem a tagokat, hogy a Magyar Modellező 

Szövetség NS szakág működési szabályzatával kapcsolatos észrevételeiket, és módosító 

javaslataikat küldjék meg a részemre azon célból, hogy azt még a szakági értekezlet előtt közzé 

tehessem. 

Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy egyetlen személytől érkezett módosító javaslat. Ez 

számomra azt jelenti, hogy a tagság túlnyomó többsége megfelelőnek értékeli a szabályzatot, 

és annak rendelkezésein nem is kíván változtatni.  

Alább közzé teszem Szujó Zoli építő jellegű javaslatait: 

„Napirendi pont javaslat: 

I. OB pontszámot meghatározó versenyek darabszáma. 

 

A szakági 4.3. pontját, akkor fix 4 versenyt kell figyelni. Viszont már nem lesz 8 verseny a 

legjobb esetben sem. 

Szerintem ismét szavazást kellene megejteni a fehérvári verseny (ha lesz) előtt, ahogyan azt 

kérték tavaly is néhányan. 

 

Javaslatom, hogy módosítsuk a szakági 4.3. pontját, és töröljük a fix "4" darab verseny 

figyelembe vételét. A fix szám helyett alkalmazzunk egy képletet, logikai kifejezést. 

a.) Ha a megrendezett versenyek száma nagyobb 1-nél, akkor az OB összpontszám számítása 

során egészrész(verseny alkalom/2) darab verseny eredményét vesszük figyelembe. 

b.) Ha 0 vagy 1 verseny kerül csak megrendezésre, akkor az adott évben nem kerül 

meghatározásra az OB eredmény. 

 

Továbbá: 

A pontegyenlőség esetében alapvetően megfelelő a jelenlegi szabályozás. Viszont elképzelhető 

olyan eset, amikor a leírt számítási módszer ellenére a holtverseny megmarad. (pld. 2 

versenyzőnek van 398 pontja, amikor csak 2 db verseny határozza meg az OB helyezést, és 

mindkét versenyző csak 2 versenyen volt jelen.) 

Ebben az esetben az utolsó versenyen egy szétdobást javaslok, ha legalább az egyik versenyző 

az utolsó versenyen megjelenik. 

 

 

II. Válogatott keret szövegének pontosítása 

Az első mondat pontosítását javaslom. 

 " Európa- és Világbajnokságokon Magyarországot a tárgyévet megelőző legutolsó országos 

bajnoki eredménylista első 3 helyén végzett versenyzők képviselik. "  
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Részemről két javaslatot teszek a szöveg módosítására: 

A Szabályzat 5.1. pontjában a szakágvezető feladatai felsorolásba: 

„A szakág versenynaptárának összeállítása és megküldése az MMSZ részére.” szövegrész 

helyett: 

A szakág versenynaptárának összeállítása és feltöltése az MMSZ éves versenynaptárába. 

 

 

A Szabályzat 5.2. pontjában: A szakágvezető választása címszóhoz: 

„A szakágvezetőt a szakág tagjai választják, a szakági értekezleten.” szövegrész helyett: 

A szakágvezetőnek jelölt személyt a szakág tagjai választják, a szakági értekezleten, és a 

megválasztottat az MMSZ nevezi ki szakágvezetőnek. 

 

A módosításokat az MMSZ elnöke javaslatára vettem föl a napirendi pontok közé. 

 

A 2021. évi NS szakági értekezlet napirendi pontjait előzetesen az alábbiak szerint hirdetem ki: 

1. napirendi pont: A napirend elfogadása, tájékoztató a szakági működési szabályzat 

elkészítésének körülményeiről, forrásairól, és a főbb rendelkezéseiről. 

2. napirendi pont: A 2021. évi versenyszezon értékelése. 

3. napirendi pont: A 2022. évi versenyidény versenyidőpontjainak az egyeztetése. 

4. napirendi pont: A szakági működési szabályzathoz bejelentett módosító javaslatok 

megtárgyalása, a szabályzat formális elfogadása. (Szavazás) 

5. napirendi pont: Egyebek. 

 

Minden szakági tag megjelenésére, és segítő szándékú közreműködésére számítok. 

 

Dr. Hüvös Ferenc, NS szakágvezető 


