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MMSZ Utánpótlás-Nevelési Program (UNP) – 2022 
(repülő fő-szakág, értekezlet után javítva) 

Az MMSZ kiemelt fontosságúnak tekinti az utánpótlás-nevelést. Ezért a FAI ajánlásait figyelembevéve, az 
iskolai tanévvel (szeptember 1. – következő szeptember 1) szinkronban, évente újraindítja a 
beszerzéseket. A teljes UNP projektet hároméves átfutásra tervezzük. Az UNP finanszírozására az MMSZ 
költségvetésében erre a célra elkülönített forrást biztosít. Az UNP fő elemei az alábbiak: 

1. Elméleti képzés a modellező növendékek számára moduláris rendszerben fejlesztett online 
tananyaggal. 

2. Háromszíntű modell építési és versenyzési program. 

1 Elméleti képzés 
Az MMSZ moduláris felépítésben online tananyagot fejleszt repülőmodellezők számára. A tananyag sem 
nem egyetemi, sem nem középiskolai, hanem kifejezetten a fiatal modellezőkre szabott. A tananyag az 
MMSZ honlapján jelenik meg PPT formátumban, felhasználása a modellezők számára ingyenes. A 
tananyag elkészítésére az MMSZ elnöke ad megbízást. A modulok végén 10 db ellenőrző kérdést kell 
megadni, melyek alapján a szakkörvezetők lemérik a növendékek tudását. A tananyag egyes moduljainak 
elkészítéséért a fejlesztő modulonként 50 eFt költségtérítést kap. A főbb modulok: 

1. A repülőmodellezés általánosságai (főbb kategóriák, versenyzés, biztonság, jogszabályok) 
2. A modellépítés technológiái (a modellépítésben használt anyagok, hagyományos fa építés, hab 

vágás, üvegszálas és karbon technológiák, 3D modellezés és nyomtatás, borítás) 
3. A repülőmodell működésének fizikai alapjai. (sűrűség, viszkozitás, Reynolds szám, felhajtóerő, 

ellenállás, erők egyensúlya vízszintes repülésben, emelkedő repülésben) 
4. Elektronika (akkumulátorok, motorok, szabályozók, szervók) 
5. Szimulátorozás (ehhez nem készül külön tananyag, csak egy elvárt tematika) 

Az „1” és „2” modul 8-12 éves gyermekek számára érthető kell legyen. A „3” és „4” modul 12-16 éves 
gyermekek számára készül. A modulok végén az ellenőrző kérdésekre adott sikeres válaszok esetén a 
szakkörvezető az MMSZ meghatalmazása alapján igazolást állít ki a növendékeknek. Az alapszíntű 
építésben résztvenni kívánó növendékeknek el kell végezni az „1” modult. A középszintű képzésben 
résztvevőknek el kell végezni az „1” , „2” és „5” modult. A haladó szintű képzésben résztvevőknek minden 
modult el kell végezni. 

2 Modellépítési és versenyzési program 
2.1 Modellépítés 
A növendékek országosan egységesen alkalmazott modell típusokat építenek. Három egymásra épülő 
szinten folyik a képzés. A szakkörvezető és az egyesületi vezető együttes döntése alapján a képzést akár a 
középszinten vagy haladó szinten is el lehet kezdeni, akkor, ha a növendékek előképzettsége ezt 
megengedi. A képzési szintek a következők: 

• Alapszint: 8-12 éves gyermekek számára. Ajánlott gép: 

o a FAI által javasolt Rookie vagy  
o evvel egyenértékű hazai gyártású, kondenzátoros, motoros gép; 
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o Ajánlott a FAI postaversenyen való részvétel. 

 

• Középszint: 12-14 éves gyermekek számára. Ajánlott gép a  

o MiniVick  vagy  

o a FAI által ajánlott F5J mini  vagy 

o Szánmodell FoamHawk  vagy 

o Terej A1 szabadonrepülő   

o Ringmaster electric körrepülő  

 

• Haladó szint: 14-18 éves gyermekek számára. Elágazási lehetőség a szakosodás irányában. 
Javaslat: 

o műrepülőknek Styroman, Extra300  

o rádiós vitorlázóknak egy F5res , 

o antikosoknak Pelikán  

2.2 Versenyzés 

2.2.1 Háziverseny 
A programban résztvevő egyesületek a tavaszi szünetben háziversenyt szerveznek. A verseny szakmai 
felügyeletét a választott modellhez legközelebb álló szakág vezetője látja el. Ezért a szakkörvezetőknek 
jóval a versenyt megelőzőleg fel kell venni a kapcsolatot a szakágvezetővel. A háziversenyen minden 
növendék részt vesz. A versenyeredményeket az egyesület a pályázati felületre rész-megvalósításként 
feltölti. 
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2.2.2 Megyei verseny 
A program nyitó értekezletén a szakkörvezetők megállapodnak arról, hogy melyik egyesület szervezi a 
megyei versenyt. A versenyt a szakkörvezető feltünteti a versenynaptárban. Ugyanúgy, mint a 
háziversenyeknél a verseny szakmai felügyeletét a választott modellhez legközelebb álló szakág vezetője 
látja el. A versenyen minden növendék részt vesz. A versenyeredményeket a rendező egyesület az MMSZ 
versenynaptárba feltölti. 

3 A projekt lebonyolítása: 
1. Az egyesület szeptember 30-ig pályázatot ad be az MMSZ nyilvános pályázati felületén a 

kiválasztott eszközök finanszírozására, a szakkörvezető és a képzésben résztvevő növendékek 
megnevezésével. 

2. Az MMSZ dönt a pályázat elfogadásáról, október 15-ig. 
3. Az ajánlat bemutatására az MMSZ megtéríti az egyesületnek a vételár 80%-át. 
4. A szakkörvezetők részt vesznek egy programindító online értekezleten október 30-ig. Az 

értekezleten döntenek a megyei verseny szervezőjéről és helyszínéről. 
5. Az egyesületek megvásárolják az eszközöket, a növendékek megkezdik a munkát november 1-ig. 
6. Tavaszi szünetig a növendékek megépítik a modelleket. 
7. Tavaszi szünetben a modelleket beállítják és háziversenyen vesznek részt. 
8. Augusztus 30-ig megyei versenyen vesznek részt. A megyei verseny szervezése az egyik pályázó 

egyesület feladata. 
9. Amennyiben egy egyesület nem indít a finanszírozott darabszám 70%-ának megfelelő számú (a 

tanfolyamon részt vett) versenyzőt a megyei versenyen, úgy a kapott finanszírozást teljes 
egészében vissza kell térítenie az MMSZ-nek. 

10. A képzést követő szeptember 15-ig a pályázó egyesület írásos zárójelentést nyújt be az MMSZ 
pályázati felületén keresztül. 

4 Finanszírozás 
Az MMSZ az eszközök vásárlását a klubok számára 80%-ban finanszírozza. A maradék 20%-ot az 
egyesületek állják. Ajánlott az egyesületek számára, hogy hozzájárulást kérjenek a programban résztvevő 
növendékek szüleitől. A projekt becsült teljes költsége: 

 

Fentiek alapján az MMSZ-nek évente nagyságrendileg 3.200.000 Ft-ot kell biztosítani erre a projektre. 
Amennyiben egy évben nem kerül pályázati elosztásra az arra az évre UNP-re tervezett összeg, akkor 

Egységár db Összesen

Alapszint 6,000 Ft            50 300,000 Ft               

Középszint 20,000 Ft          40 800,000 Ft               

Haladó 60,000 Ft          30 1,800,000 Ft           

Rádió, elektronika 20,000 Ft          50 1,000,000 Ft           

Összesen: 3,900,000 Ft           

Egyesületi rész: 780,000 Ft               

MMSZ rész: 3,120,000 Ft           

Tananyag 50,000 Ft          4 200,000 Ft              

Beszerzések évente

Egyszeri MMSZ teher



   UNP-2022 

 

4/4 

november 1 után a fennmaradó összeg más célokra fordítható. Egy-egy év tapasztalatainak 
felhasználásával az MMSZ módosítja a következő évre tervezett költségeket.  

 

Csopak, 2022. május 16. 

Dr. Bognár Géza 


