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I. Általános információk 

 

A MEKOSZ egy olyan független szervezet, amely a magyarországi PlayStation 

platformon szerveződött F1 esportolóknak szánt Országos Bajnokság szervezésére jött 

létre és részvételével napjaink legnagyobb kihívású bajnokságát hívja életre, foglalja 

keretek közé és üzemelteti azt. 

A versenyeken való részvétel minden versenyző számára elérhető függetlenül a 

gyorsaságától és esetleges ligatagságától, de meg kell feleljen a szervezet 

feltételrendszerének, be kell tartsa az Etikai Kódexben foglaltakat, illetve megkapja 

az engedélyt a PSF1 Nemzeti Bajnokságban való indulásra a MEKOSZ vezetői 

testületétől. 

 

A hivatalos mezőnybe meghatározatlan számú versenyző kerülhet nevezés alapján. 

Nevezni kizárólag az aktuális versenykiírásnak megfelelő, a MEKOSZ szervezetén 

keresztül lehetséges. Az OB egyéni versenyzési  tematikájú. 
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A MEKOSZ Magyar Országos Bajnokságban bárki elindulhat ligaként vagy nevező 

versenyzőként függetlenül a nemzeti hovatartozásától, amennyiben elfogadja és 

betartja az alábbi feltételeket. 

 

 

II. Csatlakozási feltételek: 

 

• A bajnokságra kizárólag aktív eSport versenyző nevezhet 

o A MEKOSZ olyan versenyzőt tekint aktív eSport versenyzőnek, hiteles OB 

kerettagnak, aki kellő időt, energiát, elkötelezettséget és komolyságot 

tud felmutatni. A Versenyengedély kiadása minden esetben a MEKOSZ 

aktuális vezetői testületének többségi szavazása alapján történik. 

• A MEKOSZ bajnokságain kizárólag a részvételi szerződés és azon 

kötelezettségeinek hivatalos elfogadásával kapható hivatalos 

versenyengedély.  

• A MEKOSZ kizárólag olyan nevezést fogad be, aki  

o a nevét és PS ID nevét valamint a bekért adatokat nevezéskor leadta a 

MEKOSZ-nak 

o a MEKOSZ vezetősége korábban engedélyezte a versenyző indulását a 

feltételektől függetlenül 

• Minden nevezett versenyzőnek el kell fogadnia a MEKOSZ szabályzatát, 

• Minden nevezett versenyzőnek rendelkeznie kell az aktuális tagdíj befizetési 

elismervényével ahhoz, hogy hivatalosan is versenyengedélyt kaphasson, 

• A MEKOSZ, mint szervezet rendelkezik egy saját és hivatalosnak minősített 

weboldallal és közösségi oldallal, amelyen minden, a közösséget érintő 

információ megtalálható. Ezen információk nem ismerete minden nevezett 

versenyző egyéni felelőssége 

•  

 

III. Működési elvek: 

 

• A MEKOSZ minden évben az aktuális F1 szoftveren rendezi a bajnokságot, 

melynek részleteit a bajnokság kezdetét megelőző hónapban egy ún. 

„Versenykiírásban” megjeleníti.  Ennek hossza többnyire 8-9 hónap, a játék 

megjelenése évének szeptember hó eleje és az azt követő év júliusa között, 

• A MEKOSZ fenntartja magának a jogot, hogy évről évre más szisztémában 

rendezze meg az Országos Bajnokságot attól függően, hogy mit tart a vezetői 

testület a legjobb iránynak az adott évben az adott játékkal, 

• A MEKOSZ a nevezési díjakból és a szponzorbevételekből nonprofit alapon 

működteti és szervezi az általa létrehozott és menedzselt bajnokságokat. 

• A MEKOSZ minden stream adásért, újságcikkért, versenybírói elfoglaltságért, 

stb… egyfajta tiszteletdíjat állapít meg a kiírásban meghatározott módon, 

melynek kifizetése egy összegben, a bajnokság lezárultával történik meg. 

• A MEKOSZ vállalja, hogy a megfelelő feltételek teljesülése esetén komoly 

invesztícióval reklámozza a közös rendezvényt a közösségi médiában és 

minden elérhető felületen, 

 
*20 versenyzőnél nagyobb mezőny esetén az „A” lobby azt a lobbyt jelöli, amelyben a leggyorsabb 20 versenyző 

mérkőzik meg egymással. 
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A MEKOSZ alapítótagjai és elnökei:  

- Biró László 

- Ujj Levente 

 

A magyarországi PSF1 ligák csatlakozhatnak a MEKOSZ szervezetéhez, mely bizonyos, 

a későbbiekben meghatározott előnyökkel járhat. 

 

MEKOSZ TAGOK: 

- TRM 

- OPC  

 

 

IV: Ligák közötti versenyzők igazolása 

 

Alapvetően nem támogatott a ligák közötti versenyzőcsere a ligák védelme 

érdekében. Éppen ezért egy zajló bajnoki szezonban az átigazolást csak abban az 

esetben fogadja el a MEKOSZ, ha mindkét érintett liga írásos beleegyezése eljut a 

MEKOSZ vezetőségéhez (közös megegyezés esete). 

 

V: Etikai kódex 

 

❖ Minden, a PSF1OB-n résztvevő közösség kötelessége arról is gondoskodni, 

hogy a rendezvényt magát vagy annak részleteit az azt alkotó közösséget és 

egyéneket, versenyzőket a részvevők egyike sem becsmérelheti nyilvános 

felületen. 

 

❖ Minden a rendezvényen résztvevő versenyző feltétel nélkül köteles elfogadni a 

MEKOSZ által felállított versenybíróság ítéleteit. Ezekkel szemben nyilvános 

kritikát nem fogalmaz meg. 

 

❖ A bajnokságok folyamán minden résztvevő pilóta köteles megadni az 

alapvető tiszteletet versenytársai számára: felvezető kör, SC, quali, stb… 

 

❖ A MEKOSZ szervezete a nevezett pilótáik pályán kívüli viselkedéséért, 

megnyilvánulásaiért felelősséget nem vállal, azonban szankciókban 

részesítheti ezen résztvevőket. 

 

❖ Minden, a PSF1OB-n résztvevő versenyző vállalja, hogy a részvételi szerződéssel 

elfogadja a MEKOSZ Etikai Kódexét is. 

 

Jelen szabályzat adott esetben nem szabályoz olyan eseteket, amire itt az alkotók nem 

gondoltak. Ilyen esetek előfordulása esetén a szabályzat akár év közben is kiegészíthető, 

módosítható, de ehhez a vezetőségi testület és a versenybírók többségi egyetértése 

szükséges. 

A szabályzat nem teljes ismerete nem mentesíti a pilótákat a benne foglaltak betartása és az 

ezekből adódó felelősségre vonás alól. A fent említett szabályok kivétel nélkül mindenkire 

egyenlő mértékben vonatkoznak. 

 
Az ebben a dokumentumban szereplő szellemi termék a MEKOSZ kizárólagos tulajdonát képezi, felhasználása  

törvénybe ütköző cselekedet. 


