
A Magyar Modellező Szövetség Antik Repülőmodell Szakágának  

Működési Szabályzata 
 

Szakágunk működésének alapjait A Magyar Modellező Szövetség alapszabálya és működési 
szabályzatának idevágó paragrafusai alkotják.  

Tagok: 
A szakág tagjának tekintünk minden olyan magyar modellező sportolót, aki az MMSZ online 
rendszerében antik modell kategóriát jelölt meg. A tagoknak el kell fogadniuk a szakág működési 
szabályzatát és a SAM (Antik Modellezők Nemzetközi Szövetsége) Európai Bizottsága által közzétett 
versenyszabályzatot. Szervezeti és szabályzati kérdésekben szavazati joga viszont csak azoknak a 
tagjainknak van, akik felkerülnek az éves ranglistára, ami azt jelenti, hogy a szavazás évét megelőző 
évben legalább egy versenyen elindultak. Ez a tény a közzétett éves ranglistán ellenőrizhető. 

Szakág - Szakbizottság- Szakértői Bizottság - Szakbizottság Vezetői 
feladatok: 
A szakágat a Szakbizottság Vezetője ( vagy más néven a Szakágvezetője) fogja össze és irányítja. 
Választása szerint vehet maga mellé munkatársakat ( referenseket) a feladatok végrehajtásához.  2019 
január 11-én - az év értékelő értekezleten - a tagság egyhangú szavazással Dékány Zsoltot és Tóth Imrét 
választotta meg vezetőségi tagnak, Török László Szakágvezető mellé, akit szintén egyhangú szavazással 

erősített meg  Szakágvezetőnek. Ők egyben az MMSZ elnöke által javasolt „Szakági Szakértői 
Bizottság” tagjai is, akik jogosultak a szakági pályázati terv elkészítésére és az azzal kapcsolatos 
egyesületi pályázatok elbírálására. A megbízás határozatlan idejű, annak megváltoztatására a „A 
Szakágvezető megválasztása” fejezetben leírt módon van lehetőség. Az Antik szakágban külön 
kategória felelősökre (referensekre) nincs szükség, mert szinte mindenki több kategóriában indul. A 
Szakágvezető kapcsolatot tart az MMSZ elnökséggel és minden a szakágat érintő kérdésben joga van 
képviselni a szakágat és annak érdekeit. A mindenkori szakbizottság vezető képviseli a magyar antik 
modellezőket a SAM Európai Bizottságában. Joga van részt venni és szavazni a 
szabályzatmódosításokról szóló SAM ország vezetők értekezletén.  

Konkrét hazai feladatai: a szakági versenynaptár elkészítése és publikálása, a rendezőkkel történt 
konzultáció után, gondoskodik a szakági ranglista értékelésének elkészíttetéséről, meghatározza a 
minősítési szinteket. Javaslatot tesz a szakág kiemelkedő sporttársainak elismerésére az MMSZ-nél, 
illetve más társadalmi fórumokon. Lehetőségeihez mérten gondoskodik a szakág népszerűsítéséről 
minden fórumon. A szakág tagjaival a versenyeken való részvétellel és egy levelezőlista segítségével 
tartja a kapcsolatot. Évente beszámolót készít a szakág éves tevékenységéről, eredményeiről, melyet 
publikál és megküld az MMSZ Elnökségének. Szervezi a szakág év értékelő találkozóját, amely egyúttal 
az országos bajnokság eredményhirdetése is, amely éves ranglista alapú, 2020-tól az éves összes 
versenyből a legjobb 6 versenyt vesz figyelembe mindenkinél. 



Négy évente összegyűjti és továbbítja a magyar szabályzat módosító javaslatokat a SAM Európai Elnöke 
felé. Az érvényes szabályzatot fordíttatja, lektorálja és közzé teszi, valamint megküldi az MMSZ 
Elnökségének. 

A SAM Világszövetségben a SAM 5 Hungary számot kapta a Budapesti Modellező Sportegyesület által 
létrehozott Magyar Antik Modellező klub (chapter). Ennek a klubnak tagsága megegyezik a szakág 
tagságával. (Mindenki, aki a MMSZ online alkalmazásban antik modell kategóriát jelölt meg.) Minden 
magyar antik modellező ezen a klubon keresztül van regisztrálva a SAM Világszövetségben, függetlenül 
attól, hogy más magyar klub színeiben versenyez idehaza.  

A Szakágvezető választása: 
A Szakágvezetőt a szakág tagjai választják. Az új Szakágvezető személyére javaslatot tehet a leköszönő 
Szakágvezető, vagy bármely tag, feltételezve, hogy a jelölt ismerje feladatait és vállalja a jelöltséget. A 
mindenkori választás helyszíne ideális esetben az év értékelő értekezlet, de lehet egy a 
versenynaptárból kijelölt országos verseny is. Minden tagnak szavazati joga van, aki (a korábban leírtak 
szerint) feliratkozott az éves ranglistára. Őket tekintjük a szakág képviselőinek. A választás tényét a 
meghívóban, vagy a versenykiírásban rögzíteni kell. A választást egyszerű nyílt szavazással kell 
lebonyolítani. Több jelölt esetén az lesz a győztes, aki a legtöbb szavazatot kapta. A megbízatás 
visszavonásig, vagy a régi vezető lemondásáig tart. A visszavonást bármely tag javasolhatja. A választás 
eredményét az újonnan megválasztott vezetőnek kell publikálni és megküldeni az MMSZ Elnökségnek. 

 

Készült 2019. április 15-én Veresegyházon                                   Készítette. Török László Szakágvezető 

A 2019. január 11-i év értékelőn elhangzottak alapján módosítva: 2020. január 16-án. 

A 2021. november 24-i Szakágvezetői értekezleten elhangzottak alapján módosítva: 2021. december 
02-án. 

 

 
 


