A Canissa Modellező Egyesület Etikai és Fegyelmi Szabályzata
A Canissa Modellező Egyesület (továbbiakban: Egyesület) jelen okiratban
szabályozza a modellező-tevékenység során követendő magatartási formákat, illetve a
különleges esetekre vonatkozó eljárási irányelveket. A szabályzat általános és szakági
részekre tagolódik, a balesetvédelmi szabályok kiegészítésként, külön fejezetben kerülnek
tárgyalásra.

I. Általános rész:
Az általános rész a következő fejezeteket tárgyalja:
1.Az Etikai És Fegyelmi Bizottság felépítése, tagjainak kinevezése és jogköre,
az etikai eljárás folyamata
2. Általános viselkedési szabályok, a modellező-tevékenység folytatásának
alapszabályai, a tevékenység folytatásához szükséges alapkövetelmények
3. Frekvenciabiztonsági szabályok, frekvencia-kiosztás, frekvencia-egyeztetés
modellező-tevékenység végzése esetén

1. Az Etikai És Fegyelmi Bizottság felépítése, tagjainak kinevezése és
jogköre, az etikai eljárás folyamata
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság feladata a jelen okiratban rögzített szabályok
betartatása, kihágás esetén az Etikai És Fegyelmi Eljárás lefolytatása, jelen etikai szabályzat
rendszeres felülvizsgálata és kiegészítésének előkészítése . Az Etikai És Fegyelmi Bizottság
két főből áll, az Egyesület más vezető és irányító szervétől függetlenül működik, azoknak
csak beszámolási kötelezettséggel tartozik. Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagjait a
közgyűlés választja, jelölés alapján. A jelöltnek a jelölést el kell fogadnia, a jelöltség
elfogadása esetén a közgyűlés egyszerű többséggel választhatja meg.
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagjának kötelezettségei:
-

Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagja az Etikai És Fegyelmi Bizottság elé
terjesztett ügyek, etikai vétségek mielőbbi kivizsgálása, pontos dokumentálása
Etikai vétségnek minősül a jelen okiratban rögzített szabályok áthágása, és a
köznapi életben elfogadott társadalmi normák megsértése.
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagja köteles a már kivizsgált ügyekben mielőbb
döntést hozni, elmarasztaló ítélet esetén a kiszabott büntetés végrehajtását
ellenőrizni és dokumentálni.
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagja köteles az Egyesület jelen szabályzatában
foglaltakat maradéktalanul betartani
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagja beszámolási kötelezettséggel tartozik a
közgyűlésnek és az Egyesület mindenkori elnökségének.

Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagjának jogai:
-

Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagjának jogában áll a bejelentett etikai
vétségeket elbírálni, a vétség mértékétől függően az etikai eljárás lefolytatásától
eltekinteni.
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagja az Egyesület tagjai közül tanácsadóként
egy személyt bevonhat az eljárás lefolytatásába. A bevont személy konzultációs és
tanácsadói szerepet tölthet be, de döntést nem hozhat az eljárás során. Továbbá, az
eljárásba bevont személy a Egyesületben semmilyen döntéshozói pozíciót nem
tölthet be.

Az Etikai És Fegyelmi Bizottság eljárásának rendje :
a; A vélelmezett etikai vétség bejelentése:
Az etikai vétség szóbeli bejelentését követően, ha az Etikai És Fegyelmi Bizottság az
eljárás lefolytatása mellett dönt, kérheti az érintett felek írásbeli nyilatkozatát és vallomását.
A vélelmezett vétség bejelentése szóban egy tanú jelenlétében, vagy írásban az erre
rendszeresített bejelentő lapon történhet. A bejelentő lap Az Etikai És Fegyelmi Bizottság
tagjainál igényelhető illetve az egyesület honlapjáról letölthető. Az etikai vétség írásbeli
bejelentésében szerepelnie kell a vélelmezett vétség elkövetési idejének, a pontos helynek és a
körülmények pontos leírásának és a vétséget bejelentő pontos nevének és elérhetőségének. Az
etikai bizottság a fenti adatok hiánya esetén az eljárást nem folytatja le. A vélelmezett vétség
bejelentése szóban egy tanú jelenlétében, vagy írásban az erre rendszeresített bejelentő lapon
történhet. A bejelentő lap Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagjainál igényelhető illetve az
egyesület honlapjáról letölthető. Az etikai vétség szóbeli bejelentését követően, ha az Etikai
És Fegyelmi Bizottság az eljárás lefolytatása mellett dönt, kérheti az érintett felek írásbeli
nyilatkozatát és vallomását.
b; Az Etikai És Fegyelmi Eljárás lefolytatása:
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság tagjai a vélelmezett vétség körülményei részletesen
kivizsgálják, a körülményeket értékelik. Az Etikai És Fegyelmi Bizottság az eljárásba
szakértőt vonhat be illetve egyedi esetekben jogi szakértő véleményét is kikérheti.
Az Etikai És Fegyelmi Eljárást Az Etikai És Fegyelmi Bizottság a vélelmezett vétség
bejelentését követően a lehető leggyorsabban megkezdi és lefolytatja. Az eljárás végén az
eredménytől függően a vétkest az Etikai És Fegyelmi Bizottság felmentheti, vagy büntetheti,
illetve halasztott büntetést adhat. A halasztott büntetés a közjogban elfogadott felfüggesztett
büntetéssel egyenértékű, esetleges későbbi büntetés esetén végrehajtandó. A halasztott
büntetés határidőhöz kötött, minimum 6 hónap, maximum 3 év hosszúságú lehet.
c , Az Etikai És Fegyelmi Bizottság által kiszabható büntetések:
-

Pénzbüntetés: az etikai és fegyelmi szabályok enyhe megsértése esetén
pénzbüntetés szabható ki , melynek minimális értéke a mindenkori éves tagdíj 5%a maximális értéke az éves tagdíj 50%-a lehet. A pénzbüntetés az egyesület közös
vagyonába kerül, mely a közgyűlés által megszabott célra fordítható. A
pénzbüntetést a számlavezetéssel megbízott tagoknak kell befizetni, akik kötelesek

írásbeli, 2 tanú által ellenjegyzett elismervényt adni a befizetőnek. A pénzbüntetés
saját keresettel nem rendelkező tagra nem szabható ki. A büntetés 30 napon túli
nem teljesítése esetén az Etikai és Fegyelmi Bizottság a büntetést szigorítja, a tag
ellen magasabb pénzbírságot nem szab ki, hanem a modellező tevékenységben
való korlátozás vagy eltiltás büntetést alkalmazza.
-Modellező tevékenységben való korlátozás vagy eltiltás:
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság a vétséget elkövetőt korlátozhatja illetve eltilthatja az
egyesület körében végzett modellező tevékenységtől. A korlátozás illetve eltiltás határozott
idejű minimum 10 nap, maximum 90 nap lehet. A korlátozással sújtott tag modellező
tevékenységet az Egyesület keretei közt csak kijelölt felügyelő személy jelenléte esetén
folytathat, vele szemben a tevékenység bizonyos mozzanataiban korlátozás alkalmazható.
Amennyiben a korlátozással sújtott tag a korlátozást betartja , úgy rá a továbbiakban is
érvényes az Egyesület kollektív biztosítása és baleset vagy károkozás esetén az Egyesület
erkölcsi felelősséget vállal. A Bizottság bemutatón, vagy más, az Egyesületröl kialakult képet
alapvetően befolyásoló rendezvényen való részvételtől is eltilthatja a tagot, amennyiben az a
később tárgyalt kötelességeinek nem tesz eleget. Az eltiltással sújtott tag az eltiltás alatt
végezhet modellező tevékenységet, ám azt csak saját felelősségére teheti, az Egyesület az
esetlegesen okozott vagyoni, vagy nem vagyoni kárért vagy balesetért sem anyagi sem
erkölcsi felelősséget nem vállal, az Egyesület kollektív biztosítása az eltiltott személyre nem
érvényesíthető. Ezen kívül a korlátozott tag csak az Etikai bizottság által engedélyezett
szolgáltatásokat alkalmazhatja. Az eltiltott tag tagsága felfüggesztett állapotba kerül, döntési
és véleményezési joga nincs, az Egyesület szolgáltatásait nem élvezi. Harmadszori teljes
eltiltás esetén (az eltiltás hosszától függetlenül) az Etikai és Fegyelmi Bizottság a tag
Egyesületből való kizárását kezdeményezheti.
- az Egyesületből való kizárás:
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság kezdeményezheti a tag kizárását az egyesületből, a
Bizottság által kizárt tag az Egyesületben tagságot többé semmilyen körülmények között nem
kaphat. Az Egyesületből kizárt tag a kizáró határozat kézhezvételének napjától semmilyen
tagsággal járó kedvezményt nem élvez, a befizetett tagsági díj egészét, vagy töredékét vissza
nem igényelheti.
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság döntése elleni fellebbezés:
Az Etikai És Fegyelmi Bizottság döntése elleni fellebbezés a Bizottság határozatának
kézhezvételétől történő 30 napon belül történhet, az ügyben a további döntést a közgyűlés
hozza meg. Amennyiben az Etikai És Fegyelmi Bizottság kizáró döntést hozott, akkor a
fellebbezés alatti időben a tagság felfüggesztettnek tekintendő.

2. Általános viselkedési szabályok, a modellező-tevékenység folytatásának
alapszabályai, a tevékenység folytatásához szükséges alapkövetelmények
A modellezősport a szabadidő kultúrált eltöltésének olyan módja, amely közösségi
tevékenység, ezáltal fontos a közösségi szabályok lefektetése. A modellező tevékenység során
fokozottan betartandóak a hétköznapi élet együttélési szabályok. A modellező tevékenység
megkívánja a kultúrált beszédet, és viselkedést. A tag köteles betartani a saját maga és mások
védelmében hozott egyezményes szabályokat, ismeretlen terepen köteles az ottani
szabályokról érdeklődni. Modellező tevékenység során :
-

-

kerülni kell a trágár, hétköznapi érintkezésben el nem fogadott szavak, kifejezések
használatát ( bemutatókon, nagyobb számú nézőközönség előtt, vagy bármely más
az Egyesület jóhírét sértő szituációkban kifejzetten tiltott.)
tilos a modellezőtársak tevékenységét indokolatlan zajjal, a távirányításban és
koncentrációban zavart keltő cselekedettel megzavarni
kerülni kell a modellezőtárs tudásszintjének öncélú, rosszindulatú negatív
kritikáját, annak bizonyítására való felhívást
minden tagnak kötelessége a másik tag figyelmeztetése az esetleges veszélyekre,
hibákra, a modell normálistól eltérő állapotára
a modellező tevékenység helyszínén 3 tag jelenléte esetén tevékenységvezetőt kell
választani, akinek feladatait a részletes rész taglalja. A választott
tevékenységvezető utasításainak eleget kell tenni. A tevékenységvezető feladatait
átruházhatja másra, ekkor a kinevezett tag köteles a tevékenységvezetői
feladatokat ellátni. A tevékenységvezető: 1.meghatározza a modellek
működtetésének helyét, irányát, és engedélyezi azok indítását. 2. korlátozhatja a
tevékenységet folytatók jogait a biztonság, mint elsődleges szempont érdekében. 3.
a tevékenységvezető köteles a tevékenység területét szemmel tartani, az
esetlegesen fellépő veszélyekre figyelmeztetni a tevékenység helyén
tartózkodókat. 4. a tevékenységvezetőnek célszerű jegyzőkönyvet vezetni a
tevékenység végzéséről, szerepeltetve a résztvevők nevét, frekvenciaadatait és a
körülményeket. ( 15 fő felett a jegyzőkönyvvezetés kötelező, illetve bemutatók és
nagy tömeget vonzó rendezvények esetén külön jegyzőkönyvvezető választása
ajánlott.) 5. baleset esetén köteles jegyzőkönyvet felvenni, akkor is ha személyi
sérülés nem történt. Etikai vétség vélelmét is célszerű jegyzőkönyvben rögzíteni. A
jegyzőkönyvet bármely jelenlévő tag hitelesítheti. Személyi sérülés esetén feladata
a sürgősségi ellátás biztosítása. Tevékenységvezető feladatot csak olyan személy
láthat el, aki jelen szabályokat ismeri.
a tagok modellező tevékenységgel kapcsolatos megnyilvánulásai sem a modellező
tevékenység folytatása során, sem azon kívül nem sérthetik az Egyesület jóhírét és
érdekeit.
A modellező tevékenységet folytató tag köteles modelljét a tevékenység
végzéséhez megfelelő, legjobb állapotban tartani és azt a tevékenység megkezdése
előtt teljes mértékben ellenőrizni. Amennyiben ezt a tag elmulasztja megtenni, a
jelen lévő másik tagnak kötelessége őt figyelmeztetni erre. A tag köteles
ellenőrizni a modell vezérléséért felelős adó és vevőoldali berendezéseket, azok
működését és fizikai épségét. Esetlegesen bekövetkező ütközés vagy baleset után a
modellező köteles a modellt újra ellenőrizni az újabb indítás után. Ha a jelenlévő
modellezők a modell állapotát használatra nem megfelelőnek találják, akkor
felszólíthatják a tulajdonost a tevékenység beszüntetésére. Ha a felszólított

-

-

személy a tevékenységet tovább folytatja, úgy az Egyesület az okozott károkért
vagy balesetért sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal, és
kezdeményezheti az Etikai És Fegyelmi eljárás megindítását. Célszerű lehet
modellező napló vezetése, melyben a modellező tevékenység előtt elvégzett
ellenőrzés eredményei rögzíthetők.
a fenti szabályok és etikai elvek betartását a modellező köteles a vele érkező
személyekre is kötelezőnek tekinteni, őket a szabályokról tájékoztatni.
Amennyiben ezen személyek a megismert szabályokat megsértik, a
tevékenységvezető a modellezőt felszólíthatja a személyek eltávolítására.
Alapelvként fogadható el hogy a tevékenység helyére később érkező modellező
alkalmazkodik a már ott lévők által kialakított szabályokhoz. Köteles a kinevezett
tevékenységvezetőnél jelentkezni és megadni az általa használt frekvencia adatait.
Ajánlott a modell távirányításához használt frekvenciát feltüntetni mind a
modellen, mind az adókészüléken.

A modellező tevékenység alapkövetelményei
A modellező tevékenység balesetveszélyes volta megköveteli, hogy a tevékenység
minden részlete jól szabályzott és biztosított legyen. A tevékenység tényezői:
- a modellt irányító személy
- a modell
- a tevékenység helyszíne
- egyéb körülmények
A modellt irányító személy csak koncentrálóképességének teljes birtokában vezethet,
alkoholos ,gyógyszeres, kábítószeres befolyásoltság alatt a modellező-tevékenység folytatása
szigorúan tilos.
A modell állapotának mindig a lehető legjobbnak kell lennie, az esetleges hibaforrások
(akkuk töltöttsége, kormányok mozgása, alkatrészek megfelelő rögzítése) minden működtetés
előtt ellenőrizendők.
A tevékenység helyszínének biztosítása alapvető fontosságú, más célra is alkalmazott
területeken nagyon fontos a használt terület kijelölése, illetve az esetleges veszélyekre való
figyelmeztetés. Azon területeken, ahol más tevékenység is folyik egyidőben, kötelező az ott
tartózkodókat értesíteni és tájékoztatni.
A modellező-tevékenységet befolyásoló egyéb, itt részletesen nem taglalt körülmény
esetében mindig szem előtt kell tartani a baleset- és kár-védelmet.
Bemutatókon, tervezhető rendezvényeken, mivel ezen rendezvények nagy mértékben
befolyásolják az Egyesületről kialakult képet, a modellező-tevékenységet végző tagoknak
kötelező az előre megválasztott tevékenységvezető utasításait haladék nélkül teljesíteni. Ezen
utasítás vonatkozhat az irányítórendszerek kikapcsolására, frekvenciaváltásra, vagy a
modellezőterület elhagyására. Amennyiben a felszólított tag ezen utasításokat nem teljesíti,
fegyelmi vétséget követ el, melyet az Etikai és Fegyelmi Bizottság kivizsgál és szankcionál.
Az a tag, aki ellen az Etikai és Fegyelmi Bizottság elmarasztaló döntést hozott bemutatón,
rendezvényen elkövetett vétség miatt, a Bizottság által meghatározott ideig, de minimum 6
hónapig ilyen rendezvényen modellező tevékenységet nem folytathat.

3. Frekvenciabiztonsági szabályok, frekvencia-kiosztás, frekvenciaegyeztetés modellező-tevékenység végzése esetén
A modellek irányításához használatos rádiófrekvenciák esetében a Magyar Modellező
Szövetség előírásai tekintendők iránymutatónak. Területi sajátosságok miatt (rádióadók
közelsége, zavaró hatások) az adott előírástól való eltérés engedélyezett. Az Egyesület tagjai
kötelesek a birtokukban lévő kristályokról illetve a használt frekvenciákról nyilatkozni.
Amennyiben két tag rendelkezik azonos frekvencián működő készülékkel, a tagok közti
egyeztetést az Egyesület frekvencia-nyilvántartással megbízott tagja segítheti. Szintézeres
technológiájú vezérlőrendszerek esetén ajánlott 2 esetleg 3 adott frekvencia használata,
melyeket a használója az Egyesületnél bejelentve védetté nyilváníthat.
A modellező-tevékenység helyszínére érkezve a már ott tartózkodó tagokkal kötelező
a frekvenciák egyeztetése, melyet a később érkező modellezőnek kell kezdeményeznie. Ha az
adott frekvencia már használatban van , akkor a már ott tartózkodó modellezőnek van előjoga
a frekvencia használatára. Azonos frekvenciák esetén két készülék egyidejű működtetése a
földön is tilos. Amennyiben a jelenlévők már választottak tevékenységvezetőt, akkor a
később érkező modellezőnek jeleznie kell érkezését, és kötelessége a fennálló körülményekről
tájékozódnia.
Minden rádiókészüléken ajánlott a használt frekvencia jól látható és könnyen
értelmezhető feltüntetése. (40 MHZ esetén zöld, 35 MHZ esetén sárga 27 MHZ esetén piros
alapon a frekvencia nyilvántartási száma, alatta vagy felette a pontos frekvenciaérték 3
tizedesjegy pontossággal)
Bemutatók, tervezhető rendezvények előtt célszerű a használni kívánt frekvenciák
előzetes egyeztetése.
Amennyiben a tevékenység helyén frekvenciatábla található, annak használata
kötelező.

II. SZAKÁGI RÉSZ
Jelen rész tárgyalja az etikai és fegyelmi szabályok szakágakra vonatkozó különleges
részleteit:
1. A repülőmodellező szakág különleges szabályai
2. Az autómodellező szakág különleges szabályai
3. A hajómodellező szakág különleges szabályai

1. A repülőmodellező szakág különleges szabályai
A repülő- és helikopter-modellezés természetéből adódóan a legnagyobb veszélyt
hordozó tevékenységi ág. Robbanómotoros és nagy súlyú elektromos, illetve nagy méretű
modellek csak erre a célra biztosított területen (repülőtér) üzemeltethetők. Kis súlyú,
elektromos modellek (parkflyer, slowflyer modellek, megfelelő vezetési tudás esetén)
üzemeltethetőek kellő körültekintéssel kiválasztott belterületen is. Alapkövetelmény, hogy a
repülőmodell irányítása minden pillanatban jól követhető legyen, mindig az irányító előtt
történjen, a nézőközönségtől, depótól, parkolótól biztonságos távolságban.
Reptéri szabályzat:
A repülőtér területén az Általános részben tárgyalt szabályokon kívül a következő szabályok
érvényesek:
- A repülőtérre való érkezéskor a légi forgalmat irányító személynél, illetve a kijelölt
illetékesnél jelezni kell a repítés kezdetét és várható végét.
-A modellező-tevékenység megkezdése előtt jelentkezni kell a tevékenységvezetőnél,
megadva az Általános részben tárgyalt adatokat.
- A modellezésre kijelölt területet körültekintően kell megközelíteni, az éppen folyó
tevékenységet az újonnan érkező nem zavarhatja.
- Az érkezők autójukat a reptér repülési irányára merőlegesen, egy sorban kötelesek
elhelyezni. Az autók védelme érdekében az autók 20 m-es körzetében modell nem indítható,
robbanómotor nem üzemeltethető, csörlőzés, gumizás nem folytatható.
Robbanómotorok indítása kijelölt depóterületen, vagy a felszállópályán végezhető, akkor, ha
ez nem zavarja a többi modell irányítóját.
- A modellt irányító személy a modellt csak maga előtt, „válltól-vállig” üzemeltetheti. Az
iránytól való direkt vagy indirekt eltérést mindenki számára hallhatóan jelezni kell, és egy
esetleges baleset lehetőségét minimalizálni kell. Amennyiben a repülésvezető úgy ítéli meg,
hogy a modellt vezető pilóta tudásszintje nem elegendő ezen alapszabály
betartására ,leszállásra kérheti fel őt, illetve kötelezheti oktatókábeles repülésre (amennyiben
ennek technikai háttere adott). A repülésvezető kötelezheti a repülési irány megváltoztatására,
ekkor az ő felelőssége a megfelelő repülési terület megállapítása.

- A légtérben egyszerre több modell akkor tartózkodhat ,ha erre később indító engedélyt kér,
és minden, már levegőben lévő modell vezetője beleegyezését adja. A repülésvezető
amennyiben ,úgy ítéli meg, megtilthatja a felszállást.
- A vezetőknek egy helyen kell tartózkodniuk, hogy az egymás közti kommunikáció
biztosított legyen.
- A modellezővel érkező családtagok kötelesek a repülőtéri szabályokat betartani, biztonsági
okokból ajánlatos, hogy egy helyen tartózkodjanak.
A fenti szabályok mindegyike alapvető biztonsági intézkedés, így bármelyik megsértése
fegyelmi eljárást vonhat maga után.

3. A hajómodellező szakág különleges szabályai
-A modellező-tevékenység megkezdése előtt jelentkezni kell a tevékenységvezetőnél,
megadva az Általános részben tárgyalt adatokat
- A modellezésre kijelölt területet körültekintően kell megközelíteni, az éppen folyó
tevékenységet az újonnan érkező nem zavarhatja.
- a hajómodellek depóját a vízpartra merőlegesen kell elhelyezni, egymástól biztonságos
távolságra (ajánlott: 2,5 m)
- a hajók vízre helyezését körültekintően kell végrehajtani, nehogy a forgó hajócsavar kárt
tehessen a modellező-társakban, vagy tárgyakban.
- a hajómodellek vízre tétele előtt a modellt irányító személy köteles meggyőződni az
irányítás épségéről, szárazföldi rádiópróba ajánlott.
- a modellekkel a kijelölt pálya mentén kell haladni, ha kijelölt pálya nincs, akkor az irány
kijelölése közös megbeszélés alapján történik, de ezt az irányt köteles minden modellező
betartani. A tevékenység helyszínére később érkező köteles a meghatározott irányról a
tevékenységvezetőtől érdeklődni.
- ha a modell bármilyen okból megáll, a csónakkal való megközelítést jelezni kell a
tevékenységvezetőnek, aki új haladási irányt jelölhet ki, amit közöl a jelen lévőkkel.
- a hajómodelleket csak teljesen vízhatlan állapotban lehet vízre tenni. Ha a rádiókapcsolat
bármilyen okból megszakad, figyelmeztetni kell a jelenlévőket, akik kötelesek modelljeiket
mielőbb partra hozni.
- a modellező tevékenység végeztével a vízpartot teljes rendben és tisztán kell hátrahagyni. A
tevékenység során kerülni kell az üzemanyag vízbe jutását.
- a modellező köteles gondoskodni róla hogy a vele a tevékenység helyszínére érkező
személyek betartsák a balesetvédelmi alapszabályokat, és viselkedésükkel ne zavarják a
modellező tevékenységet.

3. Az autómodellező szakág különleges szabályai
- A modellező-tevékenység megkezdése előtt jelentkezni kell a tevékenységvezetőnél,
megadva az Általános részben tárgyalt adatokat
- A modellezésre kijelölt területet körültekintően kell megközelíteni, az éppen folyó
tevékenységet az újonnan érkező nem zavarhatja.
- a autómodellek depóját a pályára merőlegesen kell elhelyezni, egymástól biztonságos
távolságra (ajánlott: 2,5 m)

- a modellekkel a kijelölt pálya mentén kell haladni, ha kijelölt pálya nincs, akkor az irány
kijelölése közös megbeszélés alapján történik, de ezt az irányt köteles minden modellező
betartani. A tevékenység helyszínére később érkező köteles a meghatározott irányról a
tevékenységvezetőtől érdeklődni.
-az autómodellek indítása előtt a modellt irányító személy köteles meggyőződni az irányítás
épségéről, rádiópróba ajánlott.
- a modellező köteles gondoskodni róla hogy a vele a tevékenység helyszínére érkező
személyek betartsák a balesetvédelmi alapszabályokat, és viselkedésükkel ne zavarják a
modellező tevékenységet.
- ha az autómodell megáll, a modellező csak a társak tájékoztatása után léphet a pályára, és a
modellt a legrövidebb úton közelítheti meg. A modell a pályán nem, csak a kijelölt depóban
javítható.
- a modellező tevékenység helyszínét lehetőleg el kell zárni az esetleges személy- és
járműforgalomtól.

