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Magyar Modellező Szövetség RC Autómodellező Szakág Szabályzata  

ver.1.0 

2020.11.30 

Szakág meghatározása 

Magyar Modellező Szövetség RC Autómodellező Szakág alá tartozik minden olyan 

modellező, aki klubján keresztül rendezett MMSZ tagdíjjal rendelkezik: Olyan 

rádiótávirányítású autómodell, kategóriát képvisel, gyakorol, amellyel az EFRA szabályzat 

szerint ( https://www.efra.ws/handbook/ ) kategóriákban RC modellautó versenyt rendeznek. 

Név:  Magyar Modellező Szövetség RC Autómodellező szakág 

Célja: 

▪ modellezés, mint szabadidősport mind szélesebb körben történő bemutatása 

▪ terepmodellezés hazai népszerűsítése, fiatalok szabadidejének hasznos kitöltése 

▪ érdeklődők, kezdők, ismerkedő modellezők segítése, támogatása 

▪ nemzetközi szintű versenypálya, üzemeltetése, folyamatos technikai fejlesztése. 

▪ terepmodellezésre vonatkozó versenyszabályzat honosítása az EFRA nemzetközi 

szervezet iránymutatása alapján 

▪ a magyar bajnokság megszervezése, lebonyolítása 

▪ modellezők versenyeztetése, és a nemzetközi mezőnybe való eljuttatás elősegítése 

▪ hobby szakkör létrehozás, utánpótlás nevelése 

Kategóriák: 

Large Scale, 1/8, 1/10 méretarányú, robbanómotoros és elektromos on, és off-road kategóriák, 

melyekkel, az EFRA szabályzat szerint ( https://www.efra.ws/handbook/ ) kategóriákban RC 

modellautó versenyt rendeznek. 

Nemzetközi szervezetek: 

EUROPEAN FEDERATION OF RADIO OPERATED MODEL AUTOMOBILES 

Rövidített név: EFRA 

https://www.efra.ws/  

Szakág szervei és testületei 

1. Magyar Modellező Szövetség http://modellsport.hu/  

1.1. RC Autómodellező szakág 

1.1.1. RC Autómodellező kategóriacsoportok, és azok Szakbizottságai 

  

https://www.efra.ws/handbook/
https://www.efra.ws/handbook/
https://www.efra.ws/
http://modellsport.hu/
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1. § A Szabályzat hatálya 

Ezen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az MMSZ RC Autómodellező Szakág 

alapvető és mindennapi tevékenysége során.  

Az MMSZ RC Autómodellező Szakág, az MMSZ alapszabályával és Szervezeti, Működési 

Szabályzatával összhangban végzi tevékenységeit. 

2. § Szakág feladatai: 

1. Javaslatokat dolgoz ki és véleményezési joggal rendelkezik az MMSZ elnökség felé a 

következő kérdésekben: 

a) A Szakág tevékenysége alá tartozó kategóriákban a nemzetközi szabályzatok adaptálása 

a hazai versenyrendszerbe. 

b) Az országos bajnokságok (Magyar Nagydíj versenyek, Nemzeti bajnokságok, Hazai 

Nemzetközi versenyek) helyszínének megválasztása 

c) a válogatás irányelvei és a ranglisták megállapításának módja 

d) a ranglista versenyek kiválasztása (Magyar Nagydíj versenyek, Nemzeti bajnokságok, 

Hazai Nemzetközi versenyek) 

e) a nemzetközi szervezetek (EFRA) tevékenységébe való bekapcsolódás 

f) minősítési szintek megállapítása vagy megváltoztatása 

g) bírói tevékenység 

h) az utánpótlás és élsport helyzete. 

2. A ranglisták vezetése (Magyar Nagydíj versenyek, Nemzeti bajnokságok, Hazai Nemzetközi 

versenyek), azaz összesítés készítése az adott kategória, utolsó versenyét követően. 

3. A válogatott keret kijelölése. A válogatott keretekbe csak a csak olyan versenyző jelölhető, 

aki valamely MMSZ tagszervezetnek tagja. A sportteljesítmény mellett az általános és 

sportemberi magatartást, sportszerű viselkedést is figyelembe kell venni, ez utóbbiakhoz ki kell 

kérni az illetékes területi szövetség véleményét, ha van ilyen. A válogatott keretekbe és az 

induló csapatokba történő jelölés alapvetően az előző évi eredmények alapján történik. 

Lemondás, vagy más alaposan indokolt esetben a szakág ettől eltérhet. 

3 § A Szakág szervezeti felépítése és működése 

1. A szakág tagjai: 

 A szakágnak olyan természetes személy lehet tagja, aki után a taglétszámmal arányos díjat a 

tagszervezet a valós modellező taglétszám alapján megfizette, az MMSZ online tag 

nyilvántartójában legalább egy autós modellező kategóriát (kivéve: Körpályás sebességi 

autómodell robbanómotoros) megjelölt, és gyakorol. 

2. Szakág vezető, egyben kategóriacsoport vezető (szakbizottság vezető) is lehet 
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1. A nemzetközi szervezet (EFRA) szabályzatait (EFRA Handbook, aktuális évi kiadása), 

lefordíttathatja, adaptálhatja a hazai viszonyoknak megfelelően. 

2. Kapcsolatot tart a nemzetközi szövetségek RC autós szekcióival. 

3. Javaslatot dolgoz ki az MMSZ elnöksége részére a fenti pontok alapján javasolt 

változtatásokra. 

4. A szakág döntéseiről tájékoztatja a tevékenységi körébe tartozó tagokat. 

3. Kategóriacsoport felelős (szakbizottságok vezetői) 

Az kategóriacsoport felelősöket (szakbizottságok vezetőit) a szakbizottságok aktív tagjai 

jelölik/ választják a kategória tagság javaslata, illetve saját szabályzata iránymutatása alapján. 

A szavazati joggal nem rendelkező tagok javaslattétellel élhetnek a Szakág felé. A 18 év alatti 

tagok helyett törvényes képviselőjük szavazhat. A tagok szavazatát, meghatalmazással, 

Klubjuk/Egyesületük képviselője és vagy meghatalmazottja, is elláthatja/ képviselheti. 

Szavazati jog, más klubra, át nem ruházható. 

4. Kategóriák 

A kategóriák kialakításánál az EFRA szabályozása az iránymutató. Amennyiben a Szakág 

tagjaitól javaslat érkezik új kategória létrehozására a Szakágon belül, a Szakág vezető felé, úgy 

ennek létjogosultságát, létrehozásának lehetőségeit a kategóriafelelősök megvizsgálják, és 

érdemi választ adnak a javaslattevőnek. 

4.§ A Szakág működése 

1. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a Szakág vezető, vagy a szakág tevékenysége alá 

tartozó kategóriákban az aktív versenyzők legalább 1/2-e az ok és a cél megjelölésével 

indítványozza. 

2. A szakág ülései az Magyar Modellező Szövetség RC Autómodellező Szakág tevékenysége 

alá tartozó kategóriákban, a tagok számára nyilvánosak. 

3. A Szakág üléseit a Szakág vezető hívja össze. Az összehívást dokumentált formában kell 

megtenni (e-mail, elektronikusan dokumentált felületet stb..).  Az ülés helyéről, időpontjáról és 

a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább 10 nappal 

korábban értesíteni kell a szakág tagjait és a meghívottakat. 

4. A Szakág ülése online felületen is megtartható. A tagok több mint 50%-os részvétele esetén 

az ülés határozatképes.  A határozatképtelenség miatt elhalasztott szakági ülést ismételten össze 

kell hívni. Az ismételten összehívott szakági ülés az eredeti napirendbe felvetett kérdésekben a 

jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. 

5. A Szakág határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell ismételni, amíg döntés nem születik, vagy a 

témát le kell venni a napirendről. 



4 
 

6. A Szakág az MMSZ hivatalos honlapján tájékoztatja a tagságot a hivatalos információkról 

és eseményekről.  

 

5. § Minősítések 

1. A Szakág tevékenysége alá tartozó kategóriákban ranglista versenyek alapján teljesíthető a 

minősítés. A minősítési javaslatot a Szakág terjeszti az MMSZ elnöksége elé, a tárgyév január 

31. napjáig, amit az a jóváhagyás után az MMSZ honlapon tesz közzé. 

2. Ranglista versenyek csak az MMSZ versenynaptárában meghirdetett hazai rendezvények 

lehetnek. 

3. Ranglista versenynek a tárgyévben lebonyolított versenyek jelölhetők.  

6. § Versenyek és versenynaptár 

1. A Szakág koordinálja az éves versenynaptár a tevékenysége alá tartozó kategóriafelelősök 

javaslatai szerint. 

2. A Nemzeti bajnokság, Magyar Nagydíj, valamint a Nemzetközi versenyek rendezésére 

vonatkozó kérelmet a versenyt megelőző év december 31-ig megküldi az MMSZ részére. A 

téli, azaz beltéri Nemzeti bajnokság, Magyar Nagydíj, valamint a nemzetközi versenyek 

esetében az adott év szeptember 1-ig küldi meg a kérelmet az MMSZ felé. 

7. § Szabályzatok 

a) Műszaki, az adott kategória szabályzata tartalmazza 

b) Versenyzési, az adott kategória szabályzata tartalmazza 

c) Versenyrendezési, az adott kategória szabályzata tartalmazza 

d) Delegálási, az adott kategória szakbizottsági delegálási szabályzata tartalmazza 

Kategóriák: 

I. 1/10 robbanós onroad, 1/8 robbanós onroad, 1/8 elektromos onroad  

II. 1/10 offroad( 2wd, 4wd buggy) 

III. 1/8 offroad 

IV. Large Scale TC Onroad  

V. Large Scale Offroad, Rally 

VI. 1/10, 1/12. Elektromos Túraautó, PANCAR 

8 § A Szakág tagok feladatai: 

a) Szakág vezető 

I. A 4. § szerint a szakág által kidolgozott, és elfogadott javaslatokat, valamint a 

Szakág véleményeit továbbítja az MMSZ elnöksége felé. Kapcsolatot tart az MMSZ 

vezetőségével. 

II. Előkészíti a Szakág és kategória üléseket. 
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III. Határidőre elküldi a minősítéseket, valamint az Nemzeti Bajnokság, Magyar 

Bajnoki Nagydíj és Hazai Nemzetközi versenyek rendezésére vonatkozó kérelmet 

az MMSZ részére. 

IV. Egyezteti a Kategóriafelelősökkel a következő évi versenyek időpontjait, és a 

kialakított versenynaptárt közzé teszi az MMSZ honlapján. 

V. A Szakág hatálya alá tartozó autós kategóriacsopotok szabályzataiban, bekövetkező 

változásokat továbbítja az MMSZ elnökséghez. 

VI. A szakág vezető akadályoztatása esetén kijelölhet helyettest a kategóriafelelősök 

közül. 

VII. Ellátja az MMSZ aktuális (az MMSZ alapdokumentumaiba feltöltött, 

http://modellsport.hu/dokumentumok/alap dokumentumok) SZMSZ-ben rá 

vonatkozó feladatokat. 

b) Kategóriacsoport felelős (szakbizottság vezetők) feladatai: 

I. Részt vesz a Szakág ülésein és munkájában. 

II. A leadási határidőt megelőzően 14 nappal elküldi a minősítéseket ( kategória éves 

összesítés), az Nemzeti bajnokság, Magyar Nagydíj valamint a Hazai Nemzetközi 

versenyek rendezésére vonatkozó kérelmet a Szakágvezető részére. 

III. Egyezteti a szakággal és az adott kategóriában résztvevő rendezőkkel a következő 

évi Nemzeti bajnokság, Magyar Nagydíj, valamint a Hazai Nemzetközi versenyek 

időpontjait és helyszíneit.  

IV. Egyezteti a szakággal és az adott kategóriában résztvevő rendezőkkel a következő 

évi Nemzeti bajnokság, Magyar Nagydíj, valamint a Nemzetközi versenyekre 

(amelyikek a következő versenyévben megrendezésre kerülnek) vonatkozó 

szabályzatot és a Szakág vezető részére elkészíti/elkészítik. 

V. Információval segíti a Klubok/ Egyesületek saját rendezésű Klub versenyeit, 

hozzájárulva a sportág népszerűsítéséhez. 

VI. Javaslatot tesznek a sportág utánpótlás fejlesztésére 

c) Nemzetközi kapcsolattartó feladatai: 

I. értesíti a Szakág vezetőt a Szakágat érintő változásokról, az adott kategória 

felelősöket a kategóriát érintő változásokról.  

II. Részt vesz a Szakág ülésein és munkájában. 

III. A Szakág tevékenységével kapcsolatban a szükséges mértékben eljár a nemzetközi 

szövetségek megfelelő szekciójánál. 

IV. Tevékenysége eredményéről beszámol a Szakágnak és Kategória felelősöknek.  

d) Szakág tagok feladatai 

I. A Szakág működési szabályzatainak betartása. 

II. Az MMSZ Alapdokumentumaiban szereplők betartása. 

III. Javaslattétellel élhetnek a Szakág felé. 

A szabályzatot Fally György, az RC Autómodellező Szakág vezetője, a szakág aktív tagjainak 

közreműködésével készítette. 

http://modellsport.hu/dokumentumok/alap

