
A Magyar Modellező Szövetség Körpályás Sebességi Autómodell 

Szakágának 
  

Működési Szabályzata 
 

Szakágunk működésének alapjait A Magyar Modellező Szövetség alapszabálya és működési 

szabályzatának idevágó paragrafusai alkotják. Az ott rögzített alapelvekkel egyetértünk.  

 

Tagok:  

 

A szakág tagjának tekintünk minden olyan magyar modellező sportolót, aki a szakág versenyein 

aktívan részt vesz. Szükség esetén a minden évben készülő ranglistára felkerülő versenyzők vehetők 

figyelembe. A tagnak rendelkeznie kell a szövetség valamely tagszervezetében rendezett 

klubtagsággal és ezen keresztül rendezett MMSZ tagsággal. A tagoknak el kell fogadniuk a FEMA 

(Fédération Européenne du Modélisme Automobile) Európai bizottsága által közzé tett 

versenyszabályzatot.  

 

Szakág - Szakbizottság- Szakbizottság Vezetői feladatok:  

 

A szakágat a Szakbizottság Vezetője fogja össze és irányítja, munkáját a szakág Technikai Vezetője 

segíti. A Körpályás Sebességi Autómodell szakágban külön kategória felelősökre nincs szükség, mert 

egy versenyen indul mindegyik és szinte mindenki több kategóriában indul. Kapcsolatot tart az MMSZ 

elnökséggel és minden a szakágat érintő kérdésben joga van képviselni a szakágat és annak érdekeit. 

A mindenkori Szakág vagy Szakbizottság vezető képviseli a magyar Sebességi Autó modellezőket a 

FEMA Európai Bizottságában. Joga van hazai rendezésű EB vállalására - az MMSZ elnökség 

jóváhagyásával - joga van részt venni és szavazni a szabályzatmódosításokról szóló FEMA 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, mely egyúttal az országos 

bajnokság eredményhirdetése is, amely éves ranglista alapú, külön szabályozás szerint. Öt évente 

összegyűjti és továbbítja a magyar szabályzat módosító javaslatokat a FEMA Európai Elnöke felé. Az 

érvényes szabályzatot közzé teszi, valamint megküldi az MMSZ Elnökségének.  

 

Technikai vezető feladatai: 

Új autómodellek műszaki ellenőrzése, megfelelő műszaki állapot esetén az autó bejelentése a FEMA 

felé. Szabályok/ szabálymódosítások ismertetése a versenyzők felé. Versenypályák műszaki 

ellenőrzése.  

 

 



Magyar Bajnokság lebonyolítási rendje: 

 

A versenyeken megrendezésre kerül mind a hat FEMA kategória (Class 1, 2, 3b, 3, 4, 5), 

kategóriánként külön értékelve. 2019. évtől bevezetésre kerül egy új kategória, Junior 3b.  

A versenyszezon végén, a megrendezésre került versenyekből, a három legjobb sebesség (km/h) 

összeadása kerül értékelésre. Külön értékelve mind a hat kategóriát. 

Csak azokban a kategóriákban hirdethető Magyar Bajnok, ahol minimum 5 versenyző értékelhető 

eredményt ért el.  

 

Részvétel Európa- és Világbajnokságon: 

 

Adott évad első 4 helyezettje (kategóriánként) jogosult az évad lezárását követő következő naptári év 

Európa- és Világbajnoki futamain indulni az MMSZ jóváhagyásával. A jobb helyezésű versenyző 

lemondhat az indulási jogáról, ekkor az utána következők kaphatnak jogot. Az országból összesen 24 

autómodell nevezhet az Európa Bajnokságra, plusz kvótát kap az előző évi Európa Bajnok 

(kategóriánként), így az ország maximum 30 autómodellt nevezhet. 

 

 

A szakág vezető választása:  

 

A szakág vezetőt a szakág tagjai választják. Az új szakág vezető személyére javaslatot tehet a 

leköszönő szakág vezető, 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 ezen az 

értekezleten vagy versenyen részt vesz. A választás tényét a meghívóban, vagy a versenykiírásban 

rögzíteni kell. A választást egyszerű nyílt szavazással kell lebonyolítani. Az lesz a győztes, aki a 

szavazatok több mint 50%-át megkapja. 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. 

 

 

Jelenlegi szakág vezető: Mayer Imre Zalaegerszeg Városi Modellező Klub 

Jelenlegi szakág technikai vezető: Tamasóczki Tamás Kaposvári Textiles Modellező Klub 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2019.05.30.      Tamasóczki Tamás  

 

 


