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Elektromos meghajtású versenyjárm�re vonatkozó külön el�írások 
 
(Ezen el�írások az MGYSZ által üzemeltetett sportágak szabályzatainak kiegészít� mellékletét 
képezik) 

 
 
Elektromos meghajtású versenyjárm�vek: 
 
1. mozgási energia forrásuk egyenáramú, vagy váltakozó polarítású táplálású 

villanymotor 
2. üzemanyaguk akkumulátorokban tárolt villamos energia 
3. sebességváltójuk és annak háza módosított 
4. vezérlésük az alkalmazott villanymotor igényei szerint módosított 
5. sebességmér�jük módosított 
 
Biztonsági el�írások 
 

1. A versenyjárm� bármely két pontja, illetve a talajba legalább 30cm hosszan 
levert, minimum 12mm átmér�j� vasrúd között a feszültség különbség nem 
haladhatja a 48V effektív értéket, illetve a csúcsfeszültség nem haladhatja 
meg a 64V értéket. 

 
2. A mért feszültségek a járm� balesete vagy meghibásodása esetén sem 

haladhatják meg a fenti értéket.  
 

3. Az elektromos üzem kiszolgálásához alkalmazott szabályozó elemek üzem 
közbeni h�mérséklete nem haladhatja meg a 120 C fokot. Valamennyi ilyen 
elem rögzítéséhez h�álló m�anyag rögzít� elemeket kell használni. 

 
4. A járm�vekb�l az eredetileg használt meghajtómotor kiszolgálására használt 

valamennyi segédberendezés eltávolítható, vagy m�ködésképtelenné 
tehet�ek. 

 
5. Az üzemi fékberendezés, kormányberendezés, futóm�, világító és jelz� 

berendezés az MGYSZ által üzemeltetett sportágak versenyszabályzataiban 
foglaltak szerint módosítható. Amennyiben a fékberendezés a robbanó motor 
szívótéri vákumjának felhasználásával m�ködött, gondoskodni kell a 



megfelel� vákuum folyamatos el�állítására alkalmas elektromos 
vákumpumpáról. A hajtás visszanyerésb�l származó energiát csak a 
differenciálm�vek megel�z� meghajtóelemr�l lehet elvezetni akkumuláció 
céljára. Tilos a kerekekr�l a mozgási energiát közvetlenül visszanyerni. 

 
6. A hajtáslánc csak az elektromos üzem használatához szükséges mértékig 

módosítható. 
 

7. Az akkumulátorokat az utastért�l legalább 2mm vastag acél lemezb�l készült 
páncéllal kell elválasztani. Az akkumulátorokat tilos teljesen zárt térben 
elhelyezni, azok szell�ztetésér�l megfelel�en kell gondoskodni. Az 
akkumulátorok h�mérsékletének folyamatos figyelésére az utastérben jól 
látható m�szert kell elhelyezni. 

 
8. A versenyjárm�veknek egyebekben meg kell felelniük az 5/1990 és a 6/1990 

rendeletben foglaltaknak. 
 

9. A versenyjárm�veknek meg kell felelniük a gyorsulás, drift, gymkhana, offroad 
versenyszabályzatban foglalt el�írásoknak attól függ�en, hogy a járm�vet 
melyik sportág gyakorlására használja a versenyz�. 

 
10.  Az elektromos meghajtású versenyjárm� az adott sportágban külön kategóriát 

képez. 
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